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1

Inleiding

1.1

Aanleiding voor het PRUP en het plan-MER
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan VlaamsBrabant wordt aandacht gevraagd voor de ruimtelijke potenties van de stationsomgevingen. Deze
gebieden kunnen zowel economische knooppunten als belangrijke overstappunten van individueel
vervoer naar het collectief vervoersnet worden. Samenwerking tussen de betrokken partijen is
hierbij essentieel. Voor de stationsomgeving van Tienen lieten de provincie Vlaams-Brabant, de
stad Tienen, de NMBS Holding, het FSI en De Lijn samen een Masterplan uitwerken. Het plangebied van het masterplan wordt begrensd door de Leuvenselaan, de Astridvest, de Goossensvest,
de N29 en de R27 (zuidelijke ring rond Tienen) en heeft een oppervlakte van ca. 220 ha.
Dit Masterplan schetst de ruimtelijk-economische reconversie- en ontwikkelingsmogelijkheden van
de stationsomgeving van Tienen in grote lijnen over een periode van 10 tot 15 jaar. Met de gepaste
flexibiliteit kan deze visie inspelen op veranderende situaties, (technische) kennis en inzichten.
Dit Masterplan zal juridisch vertaald worden in een PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan).
Conform de plan-MER-wetgeving moet dit PRUP onderworpen worden aan een plan-MER-beoordeling (zie §1.2). Voor dit plan werd in 2011-2012 reeds een plan-MER-procedure doorlopen
volgens het zogenaamde integratiespoor (goedkeuring op 11/2/2013). Omwille van recente
juridische problemen met de toepassing van het integratiespoor, werd ervoor gekozen om de planMER procedure opnieuw op te starten volgens het generieke spoor.
Aan het Masterplan is een programma gekoppeld inzake bijhorende winkellocaties, werklocaties,
voorzieningen en woningen, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van het gebied en
de huidige en (mogelijke) toekomstige marktvraag. De ontwikkelingen die in het Masterplan zijn
opgenomen, hebben ook aanzienlijke gevolgen voor het verkeer in en om de stationsomgeving.
De gewenste ruimtelijke ontwikkelingen (structuurschets), het stedenbouwkundig programma en
de geplande mobiliteitsingrepen die het voorwerp uitmaken van de milieubeoordeling in onderhavig plan-MER, werden opgebouwd uit ontwerpend onderzoek in het stadsontwerp en parallel
onderzoek naar de financiële haalbaarheid. Voor meerdere onderdelen van het Masterplan zijn
nog verschillende varianten en scenario’s mogelijk, die – in zoverre relevant voor de milieubeoordeling – op evenwaardige wijze in het plan-MER onderzocht werden.
De afbakening van het PRUP is kleiner dan het plangebied van het Masterplan. In grote delen van
het plangebied van het Masterplan zijn herbestemmingen immers niet noodzakelijk en blijft het
gewestplan van toepassing.

1.2

Toetsing aan de MER-plicht
De beoordeling van plannen en programma’s op hun gevolgen voor het milieu wordt geregeld door
het decreet van 27 april 2007 en het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007. De
bepaling of een plan of programma, in dit geval een ruimtelijk uitvoeringsplan, onder de plan-MERplicht valt, gebeurt in drie stappen:
Stap 1: Valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het
Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM) ? >> hiervoor moeten drie
voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:



Decretale of bestuursrechterlijke bepalingen moeten voorschrijven dat een plan of
programma wordt opgesteld en/of vastgesteld;
Het moet gaan om een plan of programma dat door een instantie op regionaal, provinciaal
of lokaal niveau is opgesteld;
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Het plan of programma moet via een instantie op regionaal, provinciaal of lokaal niveau
worden vastgesteld.

De opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen is voorgeschreven door het decreet op de ruimtelijke ordening. Het PRUP wordt opgesteld door de provincie Vlaams-Brabant en vastgesteld door de
provincieraad (en goedgekeurd door de Vlaamse regering). Het PRUP valt m.a.w. onder de definitie
van een plan of programma.
Stap 2: valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM ? >> dit is het geval indien:



Het plan het kader vormt voor de toekenning van een vergunning (stedenbouwkundige,
milieu-, natuur-, kap-,…) aan een project;
Het plan mogelijk betekenisvolle effecten heeft op speciale beschermingszones waardoor
een passende beoordeling vereist is.

Het PRUP vormt, zoals alle RUP’s, het kader voor het toekennen van vergunningen (m.b. bouw- en
milieuvergunningen), en valt dus onder het toepassingsgebied van het DABM.
Stap 3: valt het plan onder de plan-MER-plicht ? >> Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:





Plannen die “van rechtswege” plan-MER-plichtig zijn (geen voorafgaande “screening”
vereist): Plannen die het kader vormen voor projecten uit bijlage I of II van het BVR van 10
december 2004 (project-MER-plicht) of waarvoor een passende beoordeling vereist is én
niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine wijziging
inhouden én betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie,
vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke
ordening (een RUP voldoet per definitie aan deze laatste voorwaarde);
Plannen die niet onder de vorige categorie vallen en waarvoor geval per geval moet
geoordeeld worden of ze aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben >> “screeningplicht”
Plannen voor noodsituaties (niet plan-MER-plichtig, maar hier niet relevant).

De lijst van MER-plichtige activiteiten is opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 10
december 2004 (BS 17/02/2005), gewijzigd en aangevuld door het BVR van 1 maart 2013 (BS
29/04/2013). In dit besluit worden de projecten opgedeeld in Bijlage I-projec-ten (MER altijd
vereist), Bijlage II-projecten (ontheffing van MER-plicht mogelijk na gemotiveerd verzoek) en Bijlage
III (categorieën van projecten genoemd waarvoor een project-m.e.r.-screening dient te gebeuren).
Indien MER-plichtig, valt het project “Stationsomgeving Tienen” logischerwijze onder Bijlage II,
categorie 10b:
Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen,
met betrekking tot de bouw van 1000 of meer woongelegenheden, of met een brutovloeroppervlakte van 5000 m² handelsruimte of meer, of met een verkeersgenererende werking van
pieken van 1000 of meer personenauto-equivalenten (pae) per tijdsblok van 2 uur.
Het programma is nog niet nauwkeurig vastgelegd, maar er kan het volgende gesteld worden:


Het aantal woningen in de verschillende woonprojecten zal in totaal maximaal ca. 250
eenheden bedragen, dus ruim onder de grens van 1000 woningen.



De bijkomende oppervlakte handelsruimte zal normaliter boven de 5000 m² liggen: max.
4300 m² voor de uitbreiding van kleinhandelszone Zijdelingsestraat en kleinere oppervlaktes (<1000 m²) op een drietal andere locaties binnen het plangebied.



De nieuwe pendelparking, met 1650 plaatsen, zal vrijwel zeker meer dan 1000 pae per
1
tijdsblok van 2 uur genereren .

1

Dit is tijdens de ochtend- en avondspits nu al het geval bij de bestaande pendelparking achter het station, die slechts 1150
plaatsen telt.
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Op grond van de twee laatste elementen is het plan “van rechtswege” plan-MER-plichtig. Maar
zelfs indien niet aan de strikte voorwaarden voldaan was, was de opmaak van een plan-MER
sowieso aangewezen voor een plan met een dergelijk uitgestrekt plangebied, een dergelijk complex
stedenbouwkundig programma en belangrijke wijzigingen aan de verkeersstromen.

1.3

Plan-MER- en RUP-procedure
Met betrekking tot de te volgen procedure voor de opmaak van het plan-MER volgens het zgn.
generiek spoor is het plan-MER-decreet van 27/04/2007 (BS 20/06/2007)1 en het Besluit van de
Vlaamse Regering van 12/10/2007 van toepassing.
De MER-procedure omvat volgende stappen:


Opmaak van een kennisgeving door de MER-coördinator en de MER- deskundigen; de
doelstellingen van deze nota zijn de volgende:
o

Verschaffen van voldoende informatie omtrent het plan en zijn alternatieven en
de relatie met de ruimtelijke structuurplannen waarvan het een uitvoering is, en
omtrent de te bestuderen effecten, zodat de burger en de administraties (tijdens
de kennisgeving) kunnen nagaan wat er zal bestudeerd worden en of de geplande
MER-studie de te verwachten effecten voldoende zal bestuderen.

o

Voldoende duidelijk aangeven wat de intenties van de plan-MER-studie zijn
(welke effecten zullen bestudeerd worden en op welke manier ?), zodat de
kennisgevingsnota bij de beoordeling van het MER door de Dienst MER kan
gebruikt worden als controlemiddel (zijn alle effecten wel degelijk bestudeerd en
beschreven zoals aangegeven in het kennisgevingsdossier ?).

Tijdens de periode van de kennisgeving had eenieder de mogelijkheid om opmerkingen of
suggesties te doen over het voorstel van reikwijdte, detailleringniveau en inhoudelijke
aanpak van het plan-MER.


Volledigverklaring van de kennisgeving door de Dienst Mer;



Bekendmaking en ter inzage legging van de volledig verklaarde kennisgeving (gedurende
de periode van 19 december 2013 tot en met 17 februari 2014):
o

aankondiging in ten minste één krant of in het gemeentelijk infoblad van de
betrokken gemeente(n) én door aanplakking op de aanplakplaatsen van de
betrokken gemeente(n), met melding dat de kennisgeving kan geraadpleegd
worden;

o

ter inzage legging gedurende 30 dagen bij de betrokken gemeente(n), in casu de
gemeente Tienen en Hoegaarden

o

ter beschikking stelling op de website van de Dienst Mer en van de
initiatiefnemer;

• Bundeling (door de Dienst Mer) van eventuele vragen en opmerkingen, geformuleerd tijdens de
terinzage legging en de raadpleging van de bevoegde instanties;
• De administratie heeft op 27 februari 2014 een bespreking georganiseerd over de
ontwerprichtlijnen van de kennisgeving en van de bij de te inzage legging en raadpleging gemaakte
vragen en opmerkingen met de administraties en de initiatiefnemer;
• Opmaak van de MER-richtlijnen door de Dienst-Mer (betekend op 14 maart 2014);
• Opmaak van het definitief-MER door de deskundigen, rekening houdend met de MER-richtlijnen
van de Dienst-Mer; De initiatiefnemer informeert de administratie op geregelde tijdstippen over de
voortgang van het ontwerp van plan-MER. De administratie toetst het plan-MER en de hierin
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opgenomen informatie inhoudelijk aan de richtlijnen. De initiatiefnemer zorgt ervoor dat de
hiervoor noodzakelijke informatie tijdig en te allen tijde beschikbaar is voor de administratie.
• Indienen van het definitief plan-MER door de initiatiefnemer
• Goedkeuringsonderzoek van het definitief plan-MER door de Dienst Mer;
• Beslissing over de goed- of afkeuring van het plan-Mer door de Dienst MER, eventueel na
bijkomende aanpassingen.
Het plan-MER moet goedgekeurd zijn door Dienst Mer vooraleer het voorontwerp-RUP kan
overgemaakt worden aan de betreffende adviesorganen; het RUP moet immers de conclusies van
het plan-MER bevatten.
De RUP-procedure is als volgt :







Er wordt een voorontwerp-RUP opgemaakt dat, inclusief de conclusies van het plan-MER,
wordt voorgelegd op de plenaire vergadering;
Na aanvaarding van het voorontwerp-RUP op de plenaire vergadering, eventueel met aanpassingen, wordt het voorlopig vastgesteld door (in het geval van een PRUP) de Deputatie
en verzonden naar de Vlaamse regering; dit is het ontwerp-RUP;
Vervolgens wordt over het ontwerp-RUP een openbaar onderzoek georganiseerd in de
betreffende gemeente(n), waarvan de opmerkingen worden overgemaakt aan de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening (PROCORO);
Binnen de 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek wordt het definitief
provinciaal RUP vastgesteld door de provincieraad;
Het RUP dient vervolgens te worden goedgekeurd door de Vlaamse regering en de
uiteindelijke goedkeuring wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;
Het RUP treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Na goedkeuring van het PRUP kan overgegaan worden tot concrete uitwerking en realisatie van de
onderdelen van het Masterplan. Deze deelprojecten zijn onderworpen aan de wetgeving inzake
bouw- en milieuvergunningen. Het grootste deelproject, de bouw van het parkeergebouw, is “van
rechtswege” project-MER-plichtig omdat het in principe meer dan 1000 voertuigbewegingen per
tijdsblok van 2 uur kan genereren. Normaliter zal voor dit project een ontheffing van project-MERplicht kunnen bekomen worden op grond van reeds uitgevoerde milieubeoordeling in onderhavig
plan-MER voor het Masterplan als geheel.
Volgende actoren zijn, naast de provincie Vlaams-Brabant, betrokken bij het planningsproces van
het Masterplan en het RUP:















Stad Tienen
NMBS Holding
Infrabel
De Lijn Vlaams-Brabant
Het Fonds voor Spoorweginfrastructuur
AWV Vlaams-Brabant
Departement MOW
Agentschap RO Vlaams-Brabant
POM Vlaams-Brabant
Agentschap Onroerend Erfgoed
Agentschap Natuur en Bos
Departement Economie
Departement RWO
Intergemeentelijke Archeologische Dienst Portiva

Tijdens de opmaak van het masterplan werd de ruime bevolking betrokken door een actieve
communicatie. Op het einde van de eerste fase (november 2009) werd een eerste versie van de
strategische ontwikkelingsvisie toegelicht aan de Tiense bevolking. Een permanent informatie-
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paneel in en rond het station zelf licht de grote lijnen van het plan toe aan de pendelaars. De
voortgang van de uitvoering van de werken wordt aan het grote publiek bekendgemaakt via een
nieuwsbrief “StationsPark Actua” die frequent verschijnt.

1.4

Team van MER-deskundigen

Deskundige
Paul Arts

Discipline
Coördinator
Mens – ruimtelijke aspecten

Erkenningsnummer

Erkend tot

MB/MER/EDA/664-V1
MB/MER/EDA/664-B

Chris Busschots

Landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie
Mens-mobiliteit
Bodem
Water
Fauna en Flora
Geluid en trillingen

onbepaalde
duur
onbepaalde
duur
13/05/2014
30/08/2015
30/01/2016

Dirk Dermaux

Lucht

MB/MER/EDA/645/V-1

Dirk Engels
Nonie Van Elst
Kristof Goemaere

MER/EDA/347/V2
MB/MER/EDA/647/V-1
MB/MER/EDA/736
MB/MER/EDA/371-V4

onbepaalde
duur
27/09/2015

Dit team werd ondersteund door Anja Verhoye (GIS) en Sofie Claerbout.
Namens de provincie Vlaams-Brabant treden Stephan Reniers en Karen Dirickx op als interne
deskundigen.
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2

Beschrijving van het plan

2.1

Ruimtelijke situering
Het plangebied van het Masterplan is gelegen aan de west- en zuidwestzijde van het centrum van
Tienen. Het gebied wordt in het westen en zuidwesten begrensd door de Zuidelijke Ring (R27), in
het zuidoosten door de Invalsweg (N29), in het oosten door de Goossensvest en de Astridvest, en
in het noorden en noordwesten door de Leuvenselaan (N3). Het gebied heeft een oppervlakte van
ca. 220 ha en wordt van noordwest naar zuidoost doorsneden door de spoorlijn Brussel-Luik, met
het station grosso modo in het midden van het plangebied (zie figuren 2.1, 2.2 en 2.3).
De afbakening van het PRUP is kleiner dan het plangebied van het masterplan. Voor een aantal
deelgebieden zijn immers geen ontwikkelingen voorgesteld. Daarnaast heeft de directie van de Lijn
Vlaams-Brabant te kennen gegeven dat ze geen nieuwe stelplaats zal bouwen in Tienen, zodat het
veld “Hoek R27-N3”, in tegenstelling tot hetgeen aangegeven was in de kennisgeving, niet zal
2
ontwikkeld worden . Op onderstaande figuur is in stippellijn een indicatieve afbakening van het
PRUP opgenomen en in de bijhorende legende zijn de deelvelden waarop het PRUP betrekking zal
hebben gemarkeerd.
Het plangebied van het Masterplan omvat een aantal duidelijk verschillende deelgebieden:

2

Het voornemen om de huidige stelplaats te verlaten blijft wel gehandhaafd.
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1.

Stationsknoop: Dit deelgebied bestaat enerzijds uit een dichtbebouwde stadswijk aan de
voorzijde van het station (veld Stationsplein), aansluitend op het historisch centrum van
Tienen, en anderzijds uit de huidige pendelparking aan de achterzijde van het station (veld
Pendelparking).

2.

Tramstraat: Dit deelgebied omdat de woonlinten langs de Tramstraat en de Grijpenwegstraat (met een 80-tal woningen), de huidige busstelplaats van De Lijn, die beschermd is
als stadsgezicht (met daarin twee beschermde monumenten), en een groot bebost terrein
tussen de Tramstraat en de spoorweg (velden Tramstraat en Stelplaats).

3.

Leuvenselaan: Dit deelgebied omvat de linaire bebouwing langs de zuidzijde van de N3
(rijwoningen en baanwinkels). Aan het westelijk uiteinde, aan het kruispunt met de R27,
bevindt zich een relatief groot onbebouwd terrein (veld Hoek R27-N3), aan het oostelijk
uiteinde een detailhandelszone (veld Zijdelingsestraat) en een pendelparking (veld Kop
Stationsplein).

4.

Gete: Dit deelgebied omvat de wijk Mulk, bestaande uit een aantal historische woonlinten
(Mulkstraat, Viaductstraat, Oorbeeksesteenweg) en de recente woonwijk Nieuw-Overlaar.
Tussen de bewoning en de N29 ligt de vallei van de Grote Gete (veld Grote Gete). Tussen
de woonlinten zijn nog een aantal onbebouwde binnengebieden, o.a. tussen de Viaductstraat en de Mulkstraat (veld Viaductstraat).

5.

Aardgat: Dit deelgebied omvat een, op één boerderij na, onbebouwd open ruimtegebied.
De kern ervan wordt gevormd door het natuurreservaat Aardgat en de vallei van de Kleinbeek (deel van het VEN-gebied “Hoegaardse Valleien”).

6.

Grijpenveld: Dit deelgebied omvat het regionaal bedrijventerrein Grijpenveld, dat via de
Grijpenlaan ontsloten wordt naar de R27. De Grijpenlaan is tevens de (hoofd)ontsluitingsweg van de pendelparking aan het station. Het gebied wordt doorsneden door de Mene,
een zijbeek van de Grote Gete.

Figuur 2-1: Situering plan op macroniveau
Figuur 2-2: Situering plan op mesoniveau (topografische kaart)
Figuur 2-3: Situering plan op mesoniveau (orthofoto)

2.2

Doelstellingen en uitgangspunten van het Masterplan
In het Masterplan staan volgende doelstellingen centraal:





het realiseren van een multimodale stadspoort, een hoogwaardig knooppunt van openbaar vervoer
het realiseren van een compact en hoogwaardig woon-, werk-, en verblijfsgebied met een
verdichting nabij het station
het verbeteren van de ontsluiting van de stationsomgeving voor verschillende vervoersmodi
de barrièrewerking van de spoorlijn verzachten

Op basis de potenties van de bestaande situatie werden de volgende stedenbouwkundige
uitgangspunten geformuleerd, geclusterd binnen vier hoofdthema’s:
Verbinden: het herstellen van landschappelijke, stedelijke en/of infrastructurele relaties die een
belangrijke rol spelen in het stedelijk netwerk van Tienen:



Groene verbinding tussen het natuurgebied Aardgat (NW) en de Getevallei (ZO) via een
groene corridor langs de spoorweg
Optimaliseren en of vernieuwen van de bestaande onderdoorgangen om de barrièrewerking van de spoorweg op te heffen.

227137
Plan-MER – PRUP Stationsomgeving Tienen

16 van 180



Uitbouw van de achterzijde van het station tot een volwaardige stedelijke zone, zodat de
stationsomgeving minder excentrisch binnen het stadsweefsel ligt

Verplaatsen: het beter stroomlijnen en vormgeven van de verplaatsingen en uitwisselingsmogelijkheden tussen de verschillende modi:





Centraliseren van de 3 bestaande pendelparkings in een parkeergebouw ten zuiden van
het spoor, zodat het deel ten noorden van het spoor meer een verblijfskarakter krijgt en
de ruimtelijke impact van het parkeren verkleind wordt
Verplaatsen van de stelplaats van De Lijn van de Tramstraat naar een andere locatie
(buiten Tienen), waardoor enerzijds de stelplaats kan gemoderniseerd worden en anderzijds de woonkwaliteit in de Tramstraat wordt verbeterd
Door het centraliseren van de pendelparking en het verplaatsen van de stelplaats kan de
verbinding Tramstraat-Grijpenlaan geknipt worden
Verbeteren van de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers (stallingen, routes)

Versterken: inplanten van nieuwe werkfuncties en voorzieningen:



Opwaardering van bestaand stationsgebouw en voormalig postgebouw
Nieuwe gebouwen aan beide zijden van het spoor (incl. historische steenweg N3)

Verblijven: het creëren van een aangename woonomgeving:




Creëren van een “stationspark” langs het spoor als aangename woonomgeving
Afwerking van bestaande bouwblokken en invulling van restruimtes met woningen
Verbetering van de bereikbaarheid van de zuidzijde van het spoor via een netwerk van
openbare ruimtes, straten en tunnels
3

Deze uitgangspunten werden vertaald in een structuurschets (figuur 2-4) . De geplande ontwikkelingen moeten ervoor zorgen dat de stationsomgeving een volwaardig leefgebied wordt, dat
wonen, werken, ontspannen en recreëren in stedelijke diversiteit met elkaar verbonden zijn en dat
de stationsomgeving en het centrum van de Tienen elkaar aanvullen en verrijken.
Aan de noordzijde van het spoor wordt ingezet op het versterken van het woonweefsel van de
stationswijk (rond het station- en busplein) en op een optimalisatie van het kleinschalige stationsgerelateerde winkelaanbod. Nieuwe bebouwing blijft op schaal van de stad en sluit aan op het
bestaande weefsel, waarbij enkele nieuwe bakens de stad aan het spoor presenteren. De nabijheid
van het openbaar vervoer én het stadscentrum zijn hier ongetwijfeld de belangrijkste troeven en
attracties.
Aan de zuidzijde van het spoor wordt een tweede voorzijde naar het station gerealiseerd. Een
groen spoorpark, een nieuw stationsplein met fietsenstallingen en een aangepaste tunneltoegang
wijzigen het gebied grondig. Nieuwe functionele en recreatieve langzaam verkeersroutes doorheen
het gebied verankeren bijkomende ontwikkelingen en rijgen de verschillende woonbuurten als een
ketting aan elkaar. Een grootschalig parkeergebouw vormt de scheiding met het bestaand
bedrijventerrein waar op de kop van het gebouw plaats is voor een hedendaags baken waarin
gewoond en/of gewerkt (kantoren) kan worden. Na herlocalisatie kan ook de bestaande stelplaats
een gepaste – publiek toegankelijke – functie krijgen.
Ten opzichte van de kennisgevingsnota (december 2013) zijn er enkele kleine wijzigingen gebeurd
aan de structuurschets. Meer bepaald wordt de invulling van veld Pendelparking en deelgebied
Tramstraat visueel op een andere wijze voorgesteld.
Figuur 2-4 Structuurschets van het plangebied (Masterplan)

3

Op de structuurschets staan een aantal gebieden aangeduid als “ruimte voor bedrijvigheid”. Hiermee wordt kantoren en
detailhandel bedoeld. De categorieën “stationswijk” en “stad Tienen” op figuur 2-4 slaan op het bebouwd weefsel van
Tienen, resp. binnen en buiten het plan-gebied.
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2.3

Beschrijving van het programma en Stadsontwerp
Op basis van de bovengenoemde doelstellingen en uitgangspunten, ontwerpend onderzoek op
perceelsniveau en veelvuldig overleg met partners en stakeholders werd in het Masterplan een
programma opgesteld. Tevens werd een zgn. Stadsontwerp uitgewerkt. Het stadsontwerp geeft de
mogelijke invulling van de verschillende deelprojecten weer, waarmee de stationsomgeving van
Tienen in staat zal zijn een eigen identiteit af te dwingen. Elk onderdeel is niet los van het geheel te
beschouwen, maar werkt ondersteunend en in wisselwerking met de visie op het volledige gebied.
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan zal dus een aantal gebieden herbestemmen om de
gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Gelet op het flexibele karakter van het strategisch
Masterplan, zal ook de detailleringsgraad van het PRUP niet hoog liggen. In deze fase van het PRUP
werden nog geen stedenbouwkundige voorschriften uitgewerkt. Het plan-MER kan adviezen
opleveren naar de toekomstige voorschriften toe.
Daarnaast zijn er ook gebieden waar in het strategisch masterplan in opmaak bepaalde ontwikkelingen voorzien worden, maar die niet herbestemd moeten worden, omdat de huidige bestemming deze ontwikkelingen reeds mogelijk maakt. Deze gebieden maken dus geen deel uit van het
PRUP maar worden, indien relevant voor de milieubeoordeling, mee onderzocht in het plan-MER.

2.3.1

Programma
In onderstaande tabel worden al de onderdelen van het programma beknopt omschreven per deelgebied en “veld”:

Deelgebied

Veld

STATIONSKNOOP

Veld
stationsplein

Veld pendelparking

Geplande ingrepen
Ingreep
Omschrijving
Modernisering
Modernisering van het bestaande
stationsgebouw
stationsgebouw in functie van hedendaagse noden van een station (loketfuncties, trafficgerelateerde kleinhandel,…)
Vernieuwing
Vernieuwing bestaande postgebouw in
postgebouw en
functie van een kleinhandels-, kantoornieuwbouw
en/of woonprogramma. De bebouwbare oppervlakte van het terrein zal
uitgebreid worden, door nieuwbouw
met kantoor- en/of woonfunctie toe te
laten op de achtergelegen parking. Er
wordt ook een fiets-punt en
fietsenstalling ondergebracht.
Verhogen
De toegankelijkheid van de perrons
toegankelijkheid
voor mindervaliden wordt verhoogd,
perrons
ondermeer door het voorzien van een
voldoende brede tunnel, aangepaste
liften en trappen.
Parkeergebouw
Bouw van een gecentraliseerde pendelparking in een parkeergebouw. Om
financiële redenen zal het parkeergebouw zoveel mogelijk bovengronds
voorzien worden. Het ontwerp van het
gebouw moet maximaal rekening
houden met de bestaande topografie.
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Kwantitatief
Trafficgerelateerde
kleinhandel minder dan
1000 m²

Bestaand postgebouw
ca. 800 m², nieuwbouw
ca. 1800 m² kantoren,
handel en/of wonen.
De fietsenstalling in de
nieuwbouw wordt voorzien op 800 plaatsen.
Het fietspunt beslaat 140
tot 200 m².

De parking wordt voorzien voor 1650 wagens.
Dit dekt de behoefte
binnen de planperiode
(2010-2025). Een uitbreiding op lange termijn
moet mogelijk blijven.
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Aanpassing
Grijpenlaan

Opheffen
Tramstraat

Kopgebouw

Inrichting
spoorpark

Behoud bestaan4
de LCI-antenne

TRAMSTRAAT

Veld
Stelplaats

4

Herbestemming
stelplaats

De ontsluiting van het parkeergebouw
gebeurt over een zo kort mogelijk tracé
vanaf de bestaande Grijpenlaan. De
Grijpenlaan zelf zal (zoveel als mogelijk
binnen haar huidige profiel) aangepast
worden aan de verhoging van de
verkeersbelasting. Mogelijks houdt dit
ook een beperkte aanpassing in van de
aansluiting van de Grijpenlaan op de
R27.
Het parkeergebouw zal deels gebouwd
worden op de bedding van huidige
Tramstraat (“holle weg” achter de
huidige pendelparking). Deze weg
wordt dus deels opgeheven.

Bouw van een kopgebouw in de hoek
van de huidige Tramstraat met de
Grijpenlaan. Het programma wordt
omwille van de onzekerheid over de
marktvraag open gelaten. In het PRUP
zullen verschillende mogelijke bestemmingen toegelaten worden: wonen,
kantoren, kleinschalige detailhandel en
voorzieningen gericht op pendelaars.
Inrichting van een park (deel van het
spoorpark) langsheen de sporen. Het
park bestaat uit een afwisseling van
groene ruimten en verharde ruimte
(fietspaden, fietsenstalling, toegang tot
een tunnel onder de sporen, toegang
tot het zijspoor, kiss & ride). Voor de
inrichting zijn beperkte uitgravingen
ten opzichte van het huidige maaiveld
mogelijk.
De bestaande LCI-antenne blijft voorlopig behouden. Op termijn biedt deze
site ruimte voor uitbreiding van het
parkeergebouw.
Er wordt van uitgegaan dat de busstelplaats op de huidige locatie niet verder
kan uitgebreid worden, en dat een
herlocalisatie aangewezen is. De
(beschermde) tramsite kan herbestemd
worden in functie van wonen (station/
dienstwoning) en publiek toegankelijke
functies (tramloods). Een uitbreiding
van of bijkomend volume naast de

Er wordt 1 ontsluitingspunt voorzien.

Het grootste deel van de
Tramstraat zal dus uit
het openbaar domein
worden getrokken. Een
beperkt deel ter ontsluiting van een mogelijke
kleinschalige functie in
het ZO van dit veld
(dierenasiel ?) zal blijven
bestaan.
Ca. 6000 m² kantoren en
wonen, ca. 500 m²
commerciële functies
en/of voorzieningen
gericht op pendelaars.

In dit deel van het
spoorpark wordt een
verhouding 50-50 %
groen-verhard vooropgesteld.
De fietsenstalling in deze
zone wordt voorzien op
ca. 200 plaatsen, en
situeert zich aan de
uitgang van de
voetgangerstunnel .

Bestaand volume
tramloods 750m²,
uitbreiding of nieuwbouw maximaal 750 m².

LCI = Logistiek Centrum Infrastructuur (logistiek bureau van waaruit Infrabel het spooronderhoud organiseert)
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Veld
Tramstraat

Nieuwe woonontwikkeling

Inrichting
spoorpark

Wijziging autoontsluiting

LEUVENSELAAN

Veld Hoek
R27-N3

geen
ontwikkeling

Veld
Zijdelingsestraat

Optimalisatie
bestaande zone
voor grootschalige detailhandel
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tramloods wordt overwogen.
De zone tussen de Tramstraat en het
spoor is momenteel bestemd als zone
voor openbaar nut. Het plan gaat er
van uit dat de woonfunctie primeert in
deze zone. Deze zone wordt deels
herbestemd in functie van een woonprogramma. De woningen worden
voorzien in de vorm van vrijstaande
meergezinswoningen, waardoor de
inname voor privaat groen beperkt
blijft.
Het overige deel (ongeveer de helft)
van het terrein wordt bestemd als
publiek toegankelijk park (onderdeel
van het spoorpark). Hierin wordt de
mogelijkheid gelaten om een veilige
fietsverbinding te realiseren.
Er wordt voorgesteld om de Tramstraat
te knippen voor autoverkeer ter
hoogte van de huidige stelplaats. De
bestaande en nieuwe woningen blijven
ontsluiten via de Tramstraat en de
Grijpenwegstraat. Bij een herbestemming van de tramloods zal de nieuwe
functie ontsluiten via de Grijpenlaan.
De pendelparking zal dus niet langer
toegankelijk zijn via het tracé
Leuvenselaan / Grijpenwegstraat /
Tramstraat.
De directie van de Lijn Vlaams-Brabant
heeft te kennen gegeven dat ze geen
nieuwe stelplaats zal bouwen in
Tienen. Ook de piste van een alternatieve invulling met een gemengd
economisch programma, zoals vermeld
in de kennisgeving, werd verlaten.
Daarom wordt dit deelgebied in het
PRUP niet langer meegenomen.
De bestaande detailhandel in deze
zone wordt beperkt door de stedenbouwkundige voorschriften. Dit belet
een optimale invulling en configuratie
van deze zone. Het plan voorziet een
verruiming van de verkoopsoppervlakte per winkel, een gezamenlijk
parkeerbeleid en verhoging van de
beeldwaarde.
Een uitbreiding van de zone wordt
voorzien richting station. Een deel van
de bestaande pendelparking zal
daartoe herbestemd worden naar een
zone voor grootschalige detailhandel.

Ongeveer 80 wooneenheden verdeeld over
een 10-tal volumes.
Mogelijk deels zorgwoningen.

Bestaande winkelvloeroppervlakte ca. 8200
m². Uitbreiding tot ca.
12500 m² mogelijk.
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Veld Kop
Stationsplein

AARDGAT
GETE

Woonontwikkeling op bestaande
pendelparking.

Veld
Viaductstraat

Veld Grote
Gete
GRIJPENVELD

Het overige deel van de bestaande
pendelparking wordt herbestemd in
functie van wonen en (bus)stationsgerelateerde functies, als afwerking
van het stationsplein.
Geen ontwikkelingen gepland
Nieuwe woonDe bestaande zone voor openbaar nut
ontwikkeling in
wordt thans voor een zeer beperkt
binnengebied
deel gebruikt voor het bestaande
dierenasiel. Het overige deel is een
onderbenut restgebied. Mits een
gepaste nieuwe locatie voor het asiel,
kan hier een woonontwikkeling voorzien worden.
Inrichting
De gronden langsheen het spoor
spoorpark
worden als onderdeel van het spoorpark uitgewerkt. De mogelijkheid
wordt daarbij open gelaten om de loop
van de oude Mene terug open te
leggen. In deze zone is ook een fietspad mogelijk.
Geen ontwikkelingen gepland

Ongeveer 40 wooneenheden, beperkte
oppervlakte busstations5
gerelateerde functies .

Ongeveer 90
wooneenheden.
Het dierenasiel kan
eventueel naar veld
Parkeergebouw
verplaatst worden.

Een herinrichting van de Grijpenlaan dringt zich op om een hoogwaardige toegang naar
de bedrijven en het geplande parkeergebouw te kunnen uitbouwen.


Voor de meeste velden zijn er dus geen alternatieve invullingen van het programma. Het
alterna-tief scenario wijkt slechts af van het basisscenario in het veld Pendelparking, waar
een uitbreiding van het parkeergebouw mogelijk is, in §2.3.3 bepaald op 200 parkeerplaatsen (totaal 1850 pp)

De uitvoering van het volledig Masterplan wordt gespreid over een periode van 10 à 15 jaar. De
planonderdelen die zeker in een eerste fase gerealiseerd zullen worden, zijn:


Het parkeergebouw, aangezien de nieuwe parkeercapaciteit voorhanden moet zijn,
vooraleer de bestaande parkings kunnen verdwijnen en hun nieuwe bestemming krijgen
(wonen, commerciële voorzieningen, park);



De verplaatsing van de busstelplaats van de achterzijde van het station naar een nieuwe
locatie. Van zodra de busstelplaats verhuisd is, kan de Tramstraat “geknipt” worden t.h.v.
de Grijpenlaan;



Het verschuiven van de sporen.

Stadsontwerp
Het stadsontwerp, zoals uitgewerkt in het Masterplan, is in principe slechts één van de mogelijke
invullingen van het programma en de verschillende deelgebieden van het Masterplan. Maar gelet
op de beschikbare ruimtelijke en programmatorische marges, zullen de uiteindelijke ontwerpen
van de deelprojecten niet fundamenteel kunnen afwijken van dit basisvoorstel. Het stadsontwerp is
dan ook een goede en noodzakelijke kapstok om de milieueffecten van het Masterplan adequaat te
kunnen inschatten, zeker inzake ruimtebeslag en visuele impact, m.a.w. bij de ruimtelijke MERdisciplines. Voor de disciplines mens-mobiliteit, geluid en lucht, waar de verkeer centraal staat, is

5

Hieronder wordt verstaan: krantenwinkel, broodjeszaak,… gericht op busreizigers. Het gaat dus niet om busgerelateerde
functies.
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het stadsonwerp logischerwijs van ondergeschikt belang, en vormt het programma (vloeroppervlaktes, aantal parkeerplaatsen of woningen,…) zelf de basis van de milieubeoordeling.
In onderstaande tabel worden de ontwerpschetsen en visuele impressies uit het stadsonwerp
opgenomen, die in hoofdstuk 5 bij de verschillende MER-disciplines gebruikt zullen worden bij de
milieueffectbeoordeling.

Deelgebied
STATIONSKNOOP

Veld
Veld stationsplein

Inrichtingsschetsen en simulatiebeelden

Impressie nieuwbouw (met fietsenstalling) achter postgebouw

Impressie nieuwe voetgangerstunnel

Veld pendelparking

Grondplan en visuele impressie veld Pendelparking
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Visuele impressie parkeergebouw

Dwarsdoorsnede parkeergebouw

Verdiepte toegang tot voetgangerstunnel

TRAMSTRAAT

Veld Stelplaats
Veld Tramstraat

Visuele impressie deelgebied Tramstraat
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LEUVENSELAAN

Veld Hoek R27N3
Veld
Zijdelingsestraat
Veld Kop
Stations-plein

Grondplan met geplande ontsluiting kleinhandelszone

AARDGAT
GETE

Veld Viaductstraat

Grondplan woonproject , buffervijver en opengelegde Oude Mene

Veld Grote Gete
GRIJPENVELD

Huidige en gewenste inrichting Menevallei doorheen bedrijventerrein
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2.3.2

Motivering parkeerbehoefte
Aan de achterzijde van het station wordt een parkeergebouw voorzien met 1650 plaatsen. Dit
parkeergebouw vervangt de drie bestaande pendelparkings (in open lucht). De benodigde parkeercapaciteit werd in 2007 bepaald door de NMBS, uitgaande van de toenmalige parkeercapaciteit en
een groeimarge van 30%. Sinds 2007 is de grote pendelparking stelselmatig uitgebreid om aan de
groeiende vraag te voldoen. Door inname van interne groenstroken en het terrein achter de voormalige tramloods. Daardoor bedraagt de capaciteit nu ca. 1175 wagens, wat het totaal voor de drie
pendelparking op ca. 1550 plaatsen brengt. Het parkeergebouw zal dus “slechts” een 100-tal plaatsen meer tellen dan de drie huidige parkings samen.
Daarnaast voorziet het Masterplan 900 fietsenstallingen: 700 aan de voorzijde van het station (in
de nieuwbouw naast het postgebouw) en 200 aan de achterzijde (naast de ingang van de voetgangerstunnel).
Dit kan beschouwd worden als een invulling voor de parkeerbehoefte t.b.v. het station op korte
termijn. Het inschatten van de parkeerbehoefte op langere termijn (tot 2032) is geen eenvoudige
aangelegenheid. Zowel de evolutie van het treingebruik als van de modal split bij het voor- en
natransport zijn zeer moeilijk te voorspellen. Hieronder wordt de toekomstige parkeerbehoefte op
twee manieren ingeschat: eenmaal door de provincie en eenmaal door BMV.

2.3.2.1

Inschatting door de provincie Vlaams-Brabant
Bij deze inschatting wordt gebruik gemaakt van een rekenmodel dat de provincie heeft opgesteld
op basis van data van de NMBS uit 2006, aangeleverd in het kader van de “OV-studie LeuvenTienen-Landen”. Dit rekenmodel werd eerder gebruikt voor de onderbouwing van de parkeerbehoefte van de stations van Diest en Aarschot (PRUP’s Stationsomgeving Dienst en Stationsomgeving Aarschot). Deze methode werd gevalideerd in de Provinciale Auditcommissie (PAC).
Het rekenmodel vertrekt van het aantal treinkaarthouders in december 2006. Bovenop het aantal
treinkaarthouders wordt het aandeel niet-treinkaarthouders meegerekend. Hiervoor werd gebruik
gemaakt van de gemiddelde biljettenverkoop in de periode 2001-2005 en een percentage van 15%
voor het aantal andere vervoersbewijzen (passes en kaarten) (bron: NMBS).
treinkaartenverkoop 2006
gem. biljettentenverkoop 2001-2005
gem. andere vervoersbewijzen
gem. totale verkoop 2006

3.888
641
15%
5.322

In december 2006 waren er 3.888 treinkaarthouders met oorsprong Tienen. Bij benadering woonde 51% van de treinkaarthouders binnen een straal van 5 km van het station, 29% op een afstand
6
tussen 5 en 10 km en 20% op meer dan 10 km van het station .

6

De woonplaats van de treinkaarthouders is enkel beschikbaar op niveau postcodezone. Bij postcodezones die zich over
meerdere afstandsklassen uitstrekken, gebeurde de verdeling a rato van het aantal inwoners per zone, op zijn beurt afgeleid
van de verdeling van de bevolking op niveau statistische sector.
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Herkomst treinkaarthouders vanuit station Tienen
Bij de berekening van de parkeerbehoefte wordt enkel rekening gehouden met het aandeel van de
opstappende reizigers tussen 4 en 16u, ervan uitgaand dat er na 16 uur meer parkeerplaatsen
verlaten worden door afstappende reizigers dan ingenomen door opstappende reizigers. Voor de
inschatting van het aandeel reizigers tussen 4 en 16u werd beroep gedaan op tellingen uitgevoerd
door de NMBS in 2005 in alle stations in Belgie. In Tienen betrof dit aandeel 83%. De bestaande
modal split wordt ingeschat door een toetsing aan het reële aantal parkeerplaatsen. Daarbij wordt
uitgegaan van een gedifferentieerde modal split in relatie tot de afstand tot het station.
woonplaats treinreizigers
Aantal
wonende in 5 km zone
wonende tussen 5 en 10 km
wonende buiten 10 km zone
Totaal
huidige modal split
wonende in 5 km zone
wonende tussen 5 en 10 km
wonende buiten 10 km zone
Totaal

4u - 16u (83% van totaal)
totaal
%
2.236
51%
1.297
29%
884
20%
4.417
100%
Auto
30%
70%
80%
52%

671
907
707
2.286

volledige dag
totaal
%
2.694
51%
1.563
29%
1.065
20%
5.322
100%

fiets / bromfiets
20%
447
10%
130
0%
0
13%
577

7

bus of te voet
50%
1.118
20%
259
20%
177
35%
1.554

Om de geldigheid van het rekenmodel te toetsen wordt eerst de parkeerbehoefte in 2007 berekend. Daarbij wordt rekening gehouden met:
 Het feit dat de treinkaarthouders niet alle dagen de trein nemen (vakantie, ziekte, andere
modus) >> er wordt uitgegaan van een gebruikspercentage van 80%
 Het effect van carpoolen >> er wordt uitgegaan van gemiddeld 1,2 inzittenden per auto

7

= reizigers zonder eigen vervoermiddel
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Het model levert aldus een behoefte op van 1438 autoparkeerplaatsen en 577 fiets- en bromfietsplaatsen. Actueel zijn er ca. 1550 autoparkeerplaatsen en ca. 350 fiets-en bromfietsplaatsen.
berekend
aantal
2.286
x 0,8
÷ 1,2
1.438
577

huidige parkeerbehoefte
totaal met de auto
gebruikspercentage
gem. aantal inzittenden per auto
huidig aantal noodzakelijke autoparkeerplaatsen
huidig aantal noodzakelijke fiets- en bromfietsplaatsen

reëel
aantal

verschil

1.550
350

+112
-227

Qua autoparkeerplaatsen zou er dus een overschot van ca. 8% zijn t.o.v. de behoefte in 2007, maar
toen was de parkeercapaciteit nog niet zo groot en was er toch een tekort. Bovendien wordt een
deel van deze (gratis) parkings, met name die aan de stadszijde, gebruikt door niet-treinreizigers
(bewoners, werknemers, bezoekers). Het huidig aantal beschikbare fietsenstallingen ligt sowieso
ver onder de behoefte.
Bij de berekening van de toekomstige parkeerbehoefte werd in het model in eerste instantie uitgegaan van een reizigersgroei van 45% in de volgende 25 jaren, en dit op basis van een asymptotische extrapolatie, vertrekkende van 3% groei per jaar tussen 2007-2017 en daarna een stelselmatige afvlakking van de groei tot een standstil in 2032. De 45%-groei wordt gelijk verdeeld over de
dag en over de drie afstandsklassen.

6380
5880

5380
4880

4380

20
31

20
29

20
27

20
25

20
23

20
21

20
19

20
17

20
15

20
13

20
11

20
09

3880

20
07

Aantal opstappende reizigers per dag

groeiprognose reizigers station Tienen

Jaar

Er wordt vanuit gegaan dat er zich in de toekomst een modal shift zal doorzetten van auto naar
fiets in het voortransport voor de verplaatsingen op relatief korte afstand (<10 km). Binnen de 5 km
zou het autogebruik aldus zakken van 30% naar 20% en het (brom)fietsgebruik stijgen van 20%
naar 30%. Tussen 5 en 10 km zakt het autogebruik van 70% naar 50% en stijgt het (brom)fietsgebruik van 10% naar 20% en het aandeel van te voet/bus van 20% naar 30%. Deze modal shift
wordt veroorzaakt door diverse factoren: de toenemende verzadiging van het wegennet, en vooral
het effect van betalend parkeren aan het station, waardoor andere modi financieel interessanter
worden. Boven de 10 km wordt het auto-aandeel echter constant gehouden op 80%.
woonplaats treinreizigers

wonende in 5 km zone
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4u - 16u (83% van totaal)
verwachte
verwacht
huidig totaal
groei
totaal
2.236
45%
3.242

huidig totaal
2.694

volledige dag
verwachte
groei
45%

verwacht
totaal
3.906
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wonende tussen 5 en 10 km
wonende buiten 10 km zone
Totaal
Toekomstige parkeerbehoefte (1)
wonende in 5 km zone
wonende tussen 5 en 10 km
wonende buiten 10 km zone
Totaal

1.297
884
4.417

45%
45%
45%
auto

20%
50%
80%
41%

648
941
1.025
2.614

1.881
1.282
6.405

1.563
1.065
5.322

fiets / bromfiets
30%
973
20%
376
0%
0
21%
1.349

45%
45%
45%

2.267
1.544
7.717

bus of te voet
50%
1.621
30%
564
20%
256
38%
2.442

A rato van een gebruikspercentage van 80% en 1,2 inzittenden per auto levert het model levert
aldus een behoefte op van 1743 autoparkeerplaatsen, naast 1349 fiets- en bromfietsplaatsen.
In tweede instantie werden op dit model een aantal correctiefactoren toegepast, die rekening
houden met de aard van het station, de rol in het netwerk, en de vervoersmodi waarbinnen de
hoogste groei te verwachten is. Tienen is een regionaal station dat het hoofdnet moet voeden.
Daarom wordt er uitgegaan van een grotere groei in het segment treinkaarthouders dat woont op
grotere afstand van het station, buiten fietsafstand, maar binnen de huidige invloedssfeer van het
station.
Het is immers de bedoeling, met het oog op een meer duurzame mobiliteit, dat de aantrekkingsgebied van het station om het hoofdnet te voeden vergroot wordt door het project m.a.w. als het
goed is zullen meer reizigers van buiten de 10 km zone zich aangesproken voelen om de overstap
te maken op het openbaar vervoer in Tienen. Gelet op de “concurrentie” van de nabije IC-stations
Leuven, Landen en Sint-Truiden (zie kaart van herkomst treinkaarthouders), zal de expansie vooral
vanuit het zuiden (Wallonië) en mindere mate vanuit het noorden (Hageland) moeten gevoed
worden.
De groei van 45% wordt aldus gecorrigeerd over de verschillende afstanden. Tevens werd vooropgesteld dat de toename groter zal zijn bij de woon-werk-pendelaars (tussen 4 en 16u) dan voor de
recreatieve verplaatsingen. In het model dat werd goedgekeurd in de PAC wordt verondersteld dat
het % reizigers tussen 4 en 16u zou stijgen met 62% en van 83% naar 93% van het totaal.
woonplaats treinreizigers

wonende in 5 km zone
wonende tussen 5 en 10 km
wonende buiten 10 km zone
Totaal
Toekomstige parkeerbehoefte (2)
wonende in 5 km zone
wonende tussen 5 en 10 km
wonende buiten 10 km zone
Totaal

4u - 16u (93% van totaal)
verwachte
verwacht
huidig totaal
groei
totaal
2.236
57%
3.507
1.297
62%
2.108
884
74%
1.535
4.417
62%
7.150
auto
20%
50%
80%
42%

701
1.054
1.228
2.983

huidig totaal
2.694
1.563
1.065
5.322

fiets / bromfiets
30%
1.052
20%
422
0%
0
21%
1.474

volledige dag
verwachte
groei
40%
45%
55%
44%

verwacht
totaal
3.771
2.267
1.651
7.688

bus of te voet
50%
1.754
30%
632
20%
307
38%
2.693

Het model levert met deze aannames een behoefte op van 1989 autoparkeerplaatsen (a rato van
een gebruikspercentage van 80% en 1,2 inzittenden per auto) en 1474 fiets- en bromfietsplaatsen.
Indien ervan uitgegaan wordt dat het aandeel van de periode 4-16u in het totaal aantal reizigers
zou stijgen van 83% naar 93%, houdt dit ook in dat het % reizigers buiten deze periode zou dalen
van 17% naar 7%. Zelfs bij een sterke toename van het totaal aantal reizigers zou dit dus een
aanzienlijke daling van het aantal recreatieve reizigers met zich meebrengen. Dit is geen wenselijke
noch realistische veronderstelling.
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Daarom wordt in een derde benadering uitgegaan van een groei van het aantal (vnl. recreatieve)
reizigers buiten de periode 4-16u met 15% (dit komt ongeveer overeen met de te verwachten
toename van het aantal huishoudens tot 2032 in Vlaanderen). Bij een gelijk blijvende totale groei
(ca. 45%) neemt het aantal reizigers tussen 4-16u toe met 51% en hun aandeel in het totaal van
83% naar 86,5%.
woonplaats treinreizigers

wonende in 5 km zone
wonende tussen 5 en 10 km
wonende buiten 10 km zone
Totaal
Toekomstige parkeerbehoefte (3)
wonende in 5 km zone
wonende tussen 5 en 10 km
wonende buiten 10 km zone
Totaal

4u - 16u (86,5% van totaal)
verwachte
verwacht
huidig totaal
groei
totaal
2.236
46%
3.262
1.297
51%
1.961
884
62%
1.428
4.417
51%
6.650
auto
20%
50%
80%
42%

652
980
1.142
2.775

huidig totaal
2.694
1.563
1.065
5.322

fiets / bromfiets
30%
979
20%
392
0%
0
21%
1.371

volledige dag
verwachte
groei
40%
45%
55%
44%

verwacht
totaal
3.771
2.267
1.651
7.688

bus of te voet
50%
1.631
30%
588
20%
286
38%
2.505

Deze derde benadering levert een behoefte op van 1850 autoparkeerplaatsen (a rato van een
gebruikspercentage van 80% en 1,2 inzittenden per auto) en 1371 fiets- en bromfietsplaatsen.
NOOT: Het provinciale beleid streeft naar een fietsaandeel van 30 % in het voortransport. Voor
Tienen, als regionaal station dat het hoofdnet moet voeden en daardoor veel reizigers uit de
ruimere omgeving moet aantrekken, wordt dit aandeel niet haalbaar geacht. In de drie behoeftenscenario’s wordt een fietsaandeel van 21% bekomen. Maar zelfs met dit cijfer zal een zeer grote
inhaalbeweging noodzakelijk zijn.

2.3.2.2

Inschatting door BMV Vlaams-Brabant
Deze inschatting vertrekt van de reizigerstellingen van de NMBS. Die tellingen vinden traditioneel
8
plaats in oktober . Het voordeel van deze werkwijze is dat zo heel precies geweten is hoeveel
mensen op- en afstappen. De hieronder aangegeven cijfers zijn gemiddelde voor vijf werkdagen,
waardoor ze uitgemiddeld zijn en representatief kunnen worden geacht:




2004-2006 (gemiddeld): 3596 instappers/werkdag
2007: 3796 instappers/werkdag
2009: 4398 instappers/werkdag

Het cijfer van 4398 instappers in 2009 wordt als basis gebruikt (al groeide het treinreizigersverkeer
9
in 2010 over heel België met 2,4% en in 2011 met 2,9% ). Voor Tienen zijn hieromtrent echter geen
betrouwbare gegevens voorhanden.
Volgens de cijfers van de NMBS uit 2006 zou 83% van de reizigersverplaatsingen te Tienen tussen 4
en 16 uur plaatsvinden. We gaan ervan uit dat cijfer nog steeds geldt. In dat geval was 4.398 x 0,83
= 3.650 bij benadering het aantal reizigers naar en van Tienen tussen 4 en 16u in 2009.
Volgens de cijfers van de NMBS waren er in 2006 3.888 treinkaarthouders met oorsprong Tienen,
waarvan 51% binnen 5 km van het station zou wonen, 29% tussen 5 en 10 km en 20% op meer dan
10 km. We gaan ervan uit dat deze verdeling in 2009 nog altijd gold, en dit voor alle reizigers. Met
deze veronderstellingen krijgen we volgende verdeling voor de reizigers van het station Tienen:

8

Cijfers van 2009 niet officieel vrijgegeven, maar wel vindbaar op http://www.treintrambus.be/actueel/blog/1216opstapcijfers.html
9

Groei 2011 tov. 2010: http://www.belgianrail.be/nl/corporate/Publications/~/media/192FA8E12A324D9E
AFD954B9D18CDD35.ashx ; Groei 2010 tov. 2009: http://www.b-rail.be/php/presscorp/index.php?lang=N&ta
sk=view&id=286
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Totaal aantal Reizigers
4.398 (24 u)
3.650 (4-16u)

<5 km (51%)
Ca. 2.243
Ca. 1862

5 tot 10 km (29%)
Ca. 1.275
Ca. 1059

>10 km (20%)
Ca. 880
Ca. 730

De toekomstige groei van reizigersverkeer vaststellen is zeer moeilijk, omdat hier tal van factoren
in spelen. Omdat het verschillende kanten uit kan, geven we drie scenario’s: een nulgroei, een
groei met 25% en een groei met 50% tegen 2032. Dit scenario-denken is zinvol om de onvoorspelbaarheid van de toekomst mee in perspectief te zetten. Er wordt opnieuw vanuit gegaan dat de
verdeling naar afstandszones en het percentage van de reizigers tussen 4 en 16u ongeveer gelijk
blijven in de toekomst:
Aantal Reizigers 4-16u
3.650 (nulgroei)
4.563 (+25%)
5.475 (+50%)

<5 km (51%)
1.862
2.328
2.793

5 tot 10 km (29%)
1.059
1.324
1.589

>10 km (20%)
730
913
1.095

De huidige modal split naar het station is momenteel niet precies gekend.
We doen de aanname dat de autobezettingsgraad van/naar het station van Tienen op 1,2 personen
per auto ligt. Een volledig sluitende onderbouwing hiervoor is moeilijk. Het OVG 4.2 geeft voor
10
woon-werk verplaatsingen 1,108 pers/auto als bezettingsgraad , maar dit cijfer lijkt om meerdere
redenen te laag te liggen: (a) er worden ook mensen afgezet aan het station; (b) niet alle verplaatsingen vanuit Tienen zijn woon-werkverplaatsingen, en voor niet-woon-werkverplaatsingen ligt de
bezetting vaak hoger. Dit mag echter niet worden overschat, vermits het om voortransport naar
een OV-knoop gaat. Om beide redenen wordt het cijfer licht verhoogd naar 1,2.
Dit cijfer lijkt te worden bevestigd door (c) een (zeer summiere) terreincheck door MOW bij een
honderdtal auto’s op 18 juni 2012 (83 auto’s verlaten de parking aan de achterzijde van het station
met één inzittende, 17 met 2 inzittenden). Volgens de NMBS-telling uit 2010 verlaat 40 à 41% van
de reizigers het station van Tienen langs de achterzijde. Van de 3.650 reizigers tussen 4 en 16
zouden er dus ca. 1450 à 1500 langs de achterzijde toekomen, waarvan ca. 50 fietsers. De resterende 1400 à 1450 autoreizigers komen bij een bezettingsgraad van 1,2 personen per auto overeen
met ca. 1175 wagens, wat ongeveer het huidige aantal parkeerplaatsen is. De autobezettingsgraad
lijkt dus grosso modo en globaal genomen in de ordegrootte van 1,2 te liggen.
Wat min of meer zeker is omtrent de modal split, is dat:


Ca. 1550 auto’s op één van de drie stationsparkings wordt gestald, wat aan 1,2 personen
per auto overeenkomt met ca. 1850 reizigers, zijn ca. 50% van de 3.650 reizigers tussen 4
en 16.



Er ongeveer 325 mensen per fiets komen (ca. 8%) . Het aantal bromfietsers is zeer klein
12
(ca. 30, minder dan 1% ). Het aantal vouwfietsen is niet gekend, maar vermoedelijk niet
meer dan 1%. De telling dateert uit juni 2012, weliswaar bij goed weer, maar ook op een
moment dat veel studenten examens hebben en tellingen sowieso minder representatief
zijn, zodat het normale aantal fietsers mogelijk hoger ligt.

11

Het aandeel van de bus in het voortransport is met de huidige cijfers niet vast te stellen. Als de
algemene OVG-cijfers van toepassing zijn, gaat het om ca. 5 à 10%, ofwel ca. 180 à 360 mensen.

10

OVG 4.2.

11

Terreintelling juni 2012 (met de nodige kantlijnen: ca. 20% van de treinreizigers zouden scholieren/studenten zijn. Die
komen vaker met de fiets, maar nemen tijdens de examens (in juni) minder de trein; de telling was wel bij goed weer).
12

Terreintelling juni 2012 (met dezelfde nuanceringen!).
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Voor het resterende gedeelte reizigers, in een grootte-orde van 32-37%, tasten we in het duister
omtrent de wijze van voortransport. Een groot gedeelte hiervan komt vermoedelijk te voet. Daarvoor zijn volgende argumenten:





Veel treingebruikers wonen in Tienen zelf (zie boven)
Volgens de NMBS-tellingen uit 2010 verlaat ca. 60% van de reizigers het station langs de
stadszijde
In Opwijk en Gent-Sint-Pieters, twee stations die net als Tienen in relatief dens bebouwd
gebied liggen, haalt de voetganger telkens (bijna) 30%
Ook is er beperkt bestemmingsverkeer dat vanaf Tienen station vooral te voet de stad in
gaat.

Toch lijkt 32-37% voetgangers te hoog en verklaart dit niet alles. Een onbekend aantal mensen
parkeert in de omgeving van het station, maar niet op de stationsparking zelf. De omvang van deze
groep is niet gekend. Dit percentage valt eveneens grotendeels onder de genoemde onbekende 3237%, omdat deze mensen ook te voet de stad in wandelen.
Conclusie: de huidige totale modal split tussen 4 en 16u lijkt globaal ca. 8-10% voor de fiets,
minimaal 50% auto (max. 62%?), 25-35% (?) voetgangers en een onbekend aantal busreizigers (510% ?) te bedragen. Het ontbreken van goede gegevens maakt echter dat grote zekerheid
uitgesloten is.
De toekomstige modal split is nog moeilijker vast te stellen dan de huidige. Aangezien het
Masterplan een wervend plan wil zijn, lijkt het logisch om hier een relatief wenselijke modal split
aan te geven. Die mag tegelijk niet té sterk afwijken van de vermoede huidige modal split, omdat ze
dan niet realistisch is. We hanteren opnieuw een vork, omdat een gegeven als modal split niet
alleen op lange termijn, maar ook dagdagelijks onderhevig is aan wijzigingen en nauwelijks op
voorhand te bepalen is:





Voetganger: ca. 25-35% (status quo huidig?)
Fiets: ca. 15-25% (sterke groei)
Bus: ca. 4-8% (status quo huidig)
Auto: ca. 40-50% >> Hier wordt uitgegaan van een lichte teruggang vanwege de invoering
van betalend parkeren en een overstap op de fiets.

Dit kan als een realistische aanname beschouwd worden, gelt op het evenwicht tussen het aandeel
treingebruikers die te voet of per fiets naar het station zouden komen (40 à 60%), en het aandeel
dat op wandel- of fietsafstand van het station woont (ca. 50% op minder dan 5 km). Betalend
parkeren en het verplichte omrijden zal alleszins een – moeilijk becijferbare – verschuiving naar de
modi fiets en te voet voorzien. Wel blijft dit duidelijk een ambitieuze modal split.
Cijfermatig onderbouwd komen we dan op volgende schatting uit:
Voetganger
Fiets
OV
Auto (aan 1,2
inzittenden/auto)

Nulgroei (huidig)
900-1300 reiz.
500-1000 reiz.
100-300 reiz.
1400-1900 reiz.
>> 1200-1600 auto’s

+25% reizigers
1200-1500 reiz.
700-1100 reiz.
200-350 reiz.
1900-2200 reiz.
>> 1500-1900 auto’s

+50% reizigers
1400-1900 reiz.
900-1300 reiz.
250-400 reiz.
2200-2700 reiz.
>> 1900-2200 auto’s

Het noodzakelijke aantal parkeerplaatsen is zodoende binnen bepaalde marges vast te stellen. De
autoparkeerbehoefte loopt in een groeiscenario uiteen tussen 1500 en 2200 plaatsen, de behoefte
aan fietsenstallingen ligt tussen 700 en 1300 plaatsen.

2.3.2.3

Conclusie
De inschatting door de provincie loopt in functie van het gebruikte scenario uiteen tussen 1743 en
1989 autoparkeerplaatsen en 1347 en 1474 fietsenstallingen. BMV komt uit op ruimere marges:
1500 à 2200 parkeerplaatsen en 700 à 1300 fietsenstallingen.
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Ten opzichte van de parkeercapaciteit die actueel voorzien is in het Masterplan (1650 auto en 900
fiets/bromfiets) is er dus een bijkomende behoefte van tot 339 autoparkeerplaatsen en 574 fietsplaatsen volgens de provincie, en tot 550 parkeerplaatsen en 400 fietsenstallingen volgens BMV.
Het Masterplan voorziet evenwel reeds in de nodige uitbreidingsmogelijkheden. Het parkeergebouw is uitbreidbaar aan de ZO zijde, op de plaats van de huidige LCI-antenne, en de voorziene
fietsenstalling van 200 plaatsen aan de achterzijde van het station, naast de ingang van de voetgangerstunnel, is gemakkelijk uitbreidbaar in functie van groeiende behoeften.
Bij het inschatten van de verkeerseffecten van het parkeergebouw wordt daarom zowel rekening
gehouden met de basiscapaciteit van het parkeergebouw van 1650 pp cfr. het Masterplan, als met
een uitbreidingsscenario tot 1850 pp. Bij een nog sterkere groei zal sowieso herbekeken moeten
worden hoe deze het hoofd kan worden geboden. Gezien de huidige onzekerheid is het weinig
zinvol hier nu al van uit te gaan.

2.4

Ontwikkelingsscenario’s

2.4.1

Afbakening Kleinstedelijk Gebied Tienen
Het plangebied van het Masterplan Stationsomgeving maakt volledig deel uit van het Kleinstedelijk
Gebied Tienen (rode rechthoek op schematische voorstelling KSG). Omwille van haar grote potenties en complexiteit werd het plangebied inhoudelijk evenwel uit het afbakeningsproces gehaald en
werd/wordt er een apart Masterplan, PRUP en plan-MER voor opgemaakt. Het afbakeningsproces
van het KSG en het Masterplan werden/worden uiteraard zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
Het afbakeningsproces van het KSG Tienen leidde tot een voorstel van afbakeningslijn en een actieprogramma, die juridisch werden vertaald in het PRUP Afbakening KSG Tienen. Dit PRUP omvat
naast de vastlegging van de afbakeningslijn drie deelplannen:




Oostelijk Ring (1)
Uitbreiding gemengd regionaal bedrijventerrein Soldatenveld (met ca. 50 ha) (2)
Breisemveld-Leuvenselaan: omzetting grootste deel WUG Breisemveld naar open ruimte13
bestemming + reorganisatie en versterking kleinhandelszone Leuvenselaan (3)

Het actieprogramma omvat nog heel wat andere acties en projecten (woonprojecten, bestaande
bedrijventerreinen beter benutten,…), maar deze vereisten geen bestemmingswijziging of kunnen
via een ander planologisch instrument (gemeentelijk RUP, principieel akkoord voor aansnijding
WUG) geregeld worden.
Het PRUP Afbakening KSG Tienen werd op 5 november 2012 goedgekeurd door de Vlaamse
minister bevoegd voor ruimtelijke ordening. Op 23 november is de publicatie van deze beslissing
verschenen in het Belgisch Staatsblad. Het plan-MER werd goedgekeurd op 15 juli 2011 door de
Dienst Mer. Het voorliggend ontwerp-PRUP houdt rekening met de resultaten van het plan-MER,
14
m.n. inzake bijkomende bedrijvigheid .

13

Deze zone bevindt zich nabij het kruispunt met de R27 en is niet te verwarren met de kleinhandelszone Zijdelingsestraat,
eveneens langs de Leuvenselaan, maar veel dichter bij het stadscentrum.
14

In de afbakeningsstudie werd de taakstelling van 75 ha oorspronkelijk gespreid over drie locaties, maar omwille van de
ernstige milieu-effecten van de twee andere locaties, adviseerde het plan-MER om de volledige taakstelling te realiseren op
de locatie Soldatenveld.
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3

2

1

Schematische voorstelling afbakeningslijn en programma-onderdelen afbakening KSG Tienen

2.4.2

Plannen rond Vesten en Oostelijke en Noordelijke Ring
In het kader van de aanpak gevaarlijke punten op Vlaamse Gewestwegen werd door TV3V in 20042005 een streefbeeldstudie opgemaakt voor de noordelijke Vesten van Tienen (N3). Het streefbeeld schetst de contouren van een toekomstige weg die de verkeersveiligheid verhoogt, de zachte
weg-gebruiker meer ruimte geeft en daarmee een bijdrage levert aan duurzame mobiliteit. Daarbij
worden de noordelijke Vesten teruggebracht van 2x2 rijstroken naar 2x1 rijstroken, aangevuld met
een systeem van parallelwegen.
De Vesten zijn echter ook een draaischijf voor regionaal (vracht)verkeer; bovendien worden aanzienlijke ontwikkelingen gepland in het KSG Tienen. Het is dus nodig dat de regionale verbindingsfunctie van de Vesten wordt overgenomen door een daartoe geschikte weg, via de doortrekking
van de R27 aan de oost- en zuidzijde van Tienen. Het tracé van deze oostelijke en noordelijke Ring
(tot aan de N223) was reeds voorzien op het gewestplan d.m.v. een reservatiestrook. Het afbakeningsproces van het KSG Tienen leidde tot een aanpassing van het tracé van de oostelijke Ring
t.o.v. het gewestplan. Het nieuw tracé en de schrapping van een deel van de reservatiestrook
maken deel uit van het PRUP Afbakening KSG Tienen (deelplannen 1 en 2, zie hiervoor).
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Tracé noordelijke rondweg Tienen (bron: presentatie MOW 14/10/2011)
Inmiddels werd de haalbaarheid en meerwaarde/noodzaak van een Noordelijke Ring voor de mobiliteit van Tienen en regio onderzocht. Eerst werd een dynamische verkeerssimulatie uitgevoerd
15
i.o.v. de stad Tienen en vervolgens gebeurden doorrekeningen op regionale schaal in het Provinciaal Verkeersmodel Vlaams-Brabant door het Vlaams Verkeerscentrum i.o.v. AWV en MOW, met
16
als referentiejaar 2020 . De doorrekeningen gebeurden in twee stappen.
In een eerste reeks doorrekeningen, waarvan de resultaten begin 2011 beschikbaar waren, werden
vijf scenario’s doorgerekend:
1.

2.
3.
4.
5.

Referentiescenario 2020, rekening houdend met de downgrading van de Vesten en alle
geplande ontwikkelingen in Tienen, behalve de 75 ha bijkomend regionaal bedrijventerrein op
17
de site Soldatenveld ;
Scenario 1 + rondweg tussen N3-oost en N223 (70 km/u, lichtengeregelde kruispunten)
scenario 1 + rondweg tussen N3-oost en N3-west (70 km/u, lichtengeregelde kruispunten)
= scenario 3, maar dan met 90 km/u en Hollandse complexen t.h.v. de grote invalswegen
scenario 3 + afsluiting op- en afrittencomplex Boutersem

Uit deze doorrekeningen bleek dat een rondweg de Vesten aanzienlijk zou kunnen ontlasten, en
dat een volledige rondweg (scenario’s 3 tot 5) daarbij effectiever is dan een gedeeltelijke rondweg
(scenario 2), ook ter ontlasting van de invalswegen (o.a. Leuvenselaan). Een inrichting als primaire
weg (scenario 4) werd niet noodzakelijk geacht, en evenmin gewenst, omdat de noordelijke
rondweg dan verkeer zou wegtrekken van de zuidelijke R27, die de primaire ontsluitingsweg naar
de E40 is en moet blijven. Tot slot bleek het afsluiten van het complex Boutersem weinig of geen

15

Grontmij, Dynamische verkeerssimulatie Tienen – Verantwoordingsnota: noordelijke rondweg, mei 2009

16

MOW, Noordelijke rondweg Tienen – Samenvattende nota van de modelmatige studie door het Verkeerscentrum (20102011), augustus 2011
17

De locatiekeuze voor de 75 ha bijkomend bedrijventerrein was toen nog niet gemaakt, omdat de plan-MER voor het PRUP
Afbakening KSG Tienen nog niet was afgerond. Bij de vaststelling van het plan werd uiteindelijk gekozen voor een
bedrijventerrein met een grootte van 50 ha.
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gunstige effecten te hebben; het verkeer dat van dit complex gebruik maakt zou eerder via de
drukke N3 doorschuiven naar het complex Haasrode, en niet of nauwelijks naar het complex
Tienen.
Scenario 3 kwam globaal gezien als beste naar voor, maar de verkeersafname op de Vesten bleef
relatief beperkt en het sluipverkeer door de omliggende dorpskernen werd niet opgelost. Daarom
werd dit scenario in een tweede reeks doorrekeningen geactualiseerd (o.a. met de 75 ha regionaal
bedrijventerrein op Soldatenveld) en verder gedifferentieerd:
3.0
3.1
3.2
3.3

18

Geactualiseerd scenario 3, inclusief 75 ha bedrijvigheid op Soldatenveld
Scenario 3.0 + knips op bepaalde invalswegen en sluiproutes + Hollands complex t.h.v.
N3-west + oost
Scenario 3.0 + eenrichtingsverkeer op bepaalde invalswegen en sluiproutes + Hollands
complex op N3-west
Scenario 3.0 + combinatie van knips en eenrichtingsverkeer + Hollands complex op N3oost

Er kwam daarbij geen uitgesproken voorkeursscenario naar voor, maar wel werd duidelijk dat
bijkomende verkeerskundige maatregelen de Vesten en enkele omliggende kernen beter kunnen
ontlasten. Dus is verder onderzoek – met microsimulaties – noodzakelijk. Na dit onderzoek moeten
nog een Streefbeeldstudie, een RUP met plan-MER (voor het noordelijk en westelijk gedeelte) en
vermoedelijk ook een MKBA opgemaakt worden.
In het hoofdstuk mens-mobiliteit (§5.1.6) worden de effecten van de bovengenoemde rondwegscenario’s op de verkeersintensiteit op de belangrijkste wegen van het plangebied (Leuvenselaan,
R27, N29 Invalsweg) nader besproken.

18

Bij de vaststelling van het plan werd uiteindelijk gekozen voor een bedrijventerrein met een grootte van 50 ha
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Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
In onderstaand overzicht worden de belangrijkste juridische en beleidsmatige rand-voorwaarden opgesomd.
De onderwerpen die eerder een algemene, administratieve betekenis hebben (vb. vergunningsplicht) worden in dit overzicht volledig beschreven. De
onderwerpen die inhoudelijk van belang zijn voor het MER worden hier enkel kort vermeld en worden verder behandeld in de betrokken hoofdstukken. Er
wordt in de tabel dan ook verwezen naar deze hoofdstukken, namelijk als volgt:
B en G: Bodem en Grondwater; Opp: oppervlaktewater; Gel: geluid; Lucht: lucht; F en Fl: Fauna en Flora; LBEA: landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie; Mens V: mens verkeer; Mens RS: mens ruimtelijke en sociale aspecten; /: niet relevant

Tabel 3-1 Juridische randvoorwaarden al dan niet van toepassing op het plan- en/of studiegebied
JURIDISCHE RANDVOORWAARDEN
Juridische randvoorwaarde
Inhoudelijk
MILIEUHYGIENE
VLAREM I en
Milieuvergunningsdecreet

VLAREM II en
milieuvergunningsdecreet

Discipline/
Hoofdstuk

Bespreking relevantie

Vlarem I is een uitvoeringsbesluit van het milieuvergunningsdecreet.
Hierin worden de procedures voor de meldingen en
milieuvergunningsaanvragen vastgelegd.
De ‘hinderlijke inrichtingen’ worden in Vlarem I ingedeeld in
een aantal ‘rubrieken’.

Vergunning /
melding
nodig

Vlarem II is een uitvoeringsbesluit van het milieuvergunningsdecreet. Hierin worden de algemene en sectorale
voorwaarden beschreven waaraan vergunnings-plichtige
activiteiten moeten voldoen.
Daarnaast bevat dit besluit ook de milieukwaliteitsnormen
voor oppervlaktewater, grondwater, lucht, geluid, bodem.

B en G
Opp
Gel
(Lucht)
Mens RS

Afhankelijk van de concrete activiteiten zullen één of meerdere milieuvergunningen nodig zijn. Mogelijk toepasselijke vergunningsplichtige
Vlarem-rubrieken zijn
Rubriek 3.3: lozen sanitair afvalwater in de openbare riolering
Rubriek 16.3.1: airconditioning
Rubriek 43.: stookinstallaties
Welke rubrieken in de milieuvergunning dienen opgenomen te worden,
moet per activiteit bekeken worden.
De voorwaarden en normen uit Vlarem II die relevant zijn voor het plan,
zullen worden behandeld bij de effectbespreking in dit MER.
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VLAREMA en
Afvalstoffendecreet

VLAREBO en
Bodemsaneringsdecreet

BVR Ruimtelijke Veiligheidsrapportage
WATER
Decreet Integraal Waterbeleid

Wet op bescherming van de
oppervlaktewateren tegen
verontreiniging
Indeling en
kwaliteitsdoelstellingen
waterlopen

Het nieuwe materialendecreet treedt op 1 juni 2012 in
B en G
werking. Dit Vlaams reglement betreffende het duurzaam
beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA)
zet een Europese richtlijn om en herziet het
Afvalstoffendecreet van 1981.
Het nieuwe materialendecreet bevat meer gedetailleerde
voorschriften over:
het vervoeren en verhandelen van afvalstoffen
het rapporteren over afvalstoffen en materialen
het gebruik van grondstoffen
de selectieve inzameling voor bedrijven
de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.
Het decreet voorziet o.a. in een regeling voor de identificatie B en G
en een register van verontreinigde gronden, een regeling voor
nieuwe en historische bodemverontreiniging en een regeling
voor de overdracht van gronden.
Het VLAREBO (Vlaams Reglement betreffende de
bodemsanering) is het uitvoeringsbesluit van het
bodemsaneringsdecreet
Het Besluit van de Vlaamse regering van 26/01/2007 legt de
Mens RS
regels vast omtrent het al dan niet opmaken van een
ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR).

Bouw- en sloopafval dient conform de bepalingen van het Vlarema te
worden verwerkt

In uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water
(2000/60/EG) werd het Decreet Integraal Waterbeleid
aangenomen door het Vlaams Parlement.
De Vlaamse overheid streeft naar duurzame ontwikkeling van
de watersystemen in Vlaanderen.

Opp
B en G

In het kader van dit decreet dient door de vergunningverlenende overheid
een ‘watertoets’ uitgevoerd te worden (art. 8). Het plan-MER zal de nodige
elementen bevatten voor de uitvoering van deze watertoets (hoofdstuk 9).
De analyse en de evaluatie van het al dan niet optreden van een ‘schadelijk
effect’ gebeurt in het MER (disciplines bodem, water en fauna en flora).

Deze Wet van 26/03/1971 is de basis van o.a. de milieukwaliteitsnormen, lozingsvoorwaarden,…

Opp

Dit werd uitgewerkt in de uitvoeringsbesluiten (o.a. via Vlarem).

Het besluit van de Vlaamse Regering duidt de verschillende
bestemmingen van de oppervlaktewateren aan (drinkwater,
zwemwater, viswater, schelpdierwater).
De milieukwaliteitsnormen voor de verschillende
bestemmingen zijn opgenomen in Vlarem II

Opp

In de omgeving van het plangebied bevinden zich volgende waterlopen en oppervlaktes:
Grote Gete
Mene of Molenbeek
Kleinbeek
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Indien Vlarebo-activiteiten worden uitgevoerd, zal een periodiek
bodemonderzoek vereist zijn.
De bepalingen m.b.t. grondverzet dienen te worden nageleefd..

Er zal bij de dienst VR advies gevraagd worden omtrent de noodzaak tot het
uitvoeren van een RVR en/of het aanpassen van de RUP-voorschriften.
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Onbevaarbare waterlopen

Bevaarbare waterlopen
Besluit inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden
lozing van afvalwater en
hemelwater
Grondwaterdecreet en
uitvoeringsbesluiten

GELUID
Richtlijn Omgevingslawaai

RUIMTELIJKE ORDENING
Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening

Bodembestemmingsplannen

Herbevestiging agrarische
gebieden

Onbevaarbare waterlopen worden ingedeeld in 3
categorieën:
-categorie 1 (bevoegdheid Aminal Afdeling Water)
-categorie 2 (bevoegdheid provincie)
-categorie 3 (bevoegdheid gemeente)
De niet geklasseerde waterlopen vallen onder de
bevoegdheid van de eigenaars van de percelen
Bevaarbare waterlopen vallen onder de bevoegdheid van het
Vlaams Gewest (Afdeling Waterwegen en Zeewezen (AWZ)).
Dit besluit gaat uit van het principe dat hemelwater in eerste
instantie dient hergebruikt te worden, in tweede instantie in
de bodem infiltreert en in laatste instantie vertraagd wordt
afgevoerd. Het besluit is o.m. van toepassing op het bouwen
of herbouwen van gebouwen vanaf 75 m² dakoppervlakte,
uitbreidingen vanaf 50 m² dakoppervlakte en aanleg van
verharde grondoppervlaktes vanaf 200 m².
Het grondwaterdecreet voorziet in de afbakening van
waterwingebieden en beschermingszones
De grondwatervergunning is geïntegreerd in de milieuvergunning (opgenomen in Vlarem).

Opp

B en G

De zuidoostelijke hoek van het plangebied behoort tot een
beschermingszone 3 waterwinningen, die verder een groot gebied beslaat
tussen Tienen en Hoegaarden langs weerszijden van de E40.

De Europese Richtlijn 2002/49/EG bepaalt het kader voor de
evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (o.a. door
wegverkeer, spoorwegverkeer, luchtverkeer, GPBVinstallaties)
Door het Besl. Vl. Reg. van 22/07/05 werd deze richtlijn
omgezet in de Vlaremwetgeving.

Gel

De relevante aspecten worden bestudeerd in de discipline geluid.

Deze codex, die in werking trad op 1/9/2009, vormt de basis
van de reglementering m.b.t. ruimtelijke ordening en legt o.a.
een lijst van handelingen waarvoor een stedenbouwkundige
vergunning verplicht is (titel IV, hoofdstuk II).
De bodembestemming wordt vastgelegd via de gewestplannen en/of via de algemene plannen van aanleg (APA’s) of
bijzondere plannen van aanleg (BPA’s).
Ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
(RSV) worden gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
(RUP’s) opgemaakt. Op provinciaal en gemeentelijk vlak
worden gelijkaardige plannen opgesteld.
In het kader van de visie op landbouw, natuur en bos voor de
grote open ruimteregio’s in Vlaanderen wordt in bepaalde

Mens RS

Een stedenbouwkundige vergunning is vereist voor de meeste geplande
activiteiten (bouwen of verbouwen van gebouwen, aanleg van wegenis en
parkings,…)

Mens RS

Het plangebied valt binnen het gewestplan Tienen-Landen (KB 24/03/1978).
Volgende BPA’s hebben betrekking op een deel van het plangebied: BPA
Zijdelingsestraat (MB 19/06/1991) en BPA Molinet (MB 02/10/2001).
(zie figuur 3-1)

Mens RS

Tienen behoort tot de open ruimteregio Hageland. Binnen het plangebied
bevindt zich geen herbestemd agrarisch gebied, wel onmiddellijk ten
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Opp
Opp

In de omgeving van het plangebied bevinden zich volgende onbevaarbare
waterlopen:
Categorie 1: Grote Gete
Categorie 2: Mene of Molenbeek, Kleinbeek

In de omgeving van het plangebied bevinden zich geen bevaarbare
waterlopen.
Het plan voorziet de aanleg van verharde oppervlaktes en dient de
bepalingen uit dit besluit na te leven.
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Ruilverkavelingsplannen

Decreet Grond- en pandenbeleid

NATUUR
Natuurbehoudsdecreet
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn
Conventie van Ramsar

Bosdecreet

LUCHT
Europese kaderrichtlijn
luchtkwaliteit

zones de (agrarische) gewestplanbestemming herbevestigd,
indien daarover consensus bestaat.
Een ruilverkavelingsplan herschikt landbouw- en andere
percelen en desgevallend ook wegenis en/of waterlopen
binnen een vooraf afgebakend gebied.

westen, zuiden en noorden ervan (zie figuur 3-1).
Mens RS

Het decreet Grond- & Pandenbeleid van 27 maart 2009 omvat Mens RS
enerzijds maatregelen om het aanbod aan sociale woningen
fors te laten stijgen (het zgn. sociaal objectief) en anderzijds
tal van fiscale stimuli om het aandeel aan verwaarloosde of
verkrotte woningen drastisch te laten dalen (renovatiepremies,…). Het Grondwettelijk Hof heeft in twee arresten
van 7 november 2013 een aantal bepalingen van het decreet
van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid
vernietigd.

Deelgebied Aardgat ligt binnen het ruilverkavelingsplan Willebringen, dat
ter goedkeuring werd ingediend bij de minister (toestand september 2011) .
De doelstellingen van het ontwerp-ruilverkavelingsplan m.b.t. het gebied
Aardgat zijn dezelfde als in het Masterplan.
Naar milieueffecten toe doet het onderscheid tussen sociale en “gewone”
woningen niet ter zake.

Dit decreet heeft als doel de bescherming, de ontwikkeling,
het beheer en het herstel van het natuurlijk milieu.
Het decreet wenst een gebiedsgericht natuurbeleid, zowel
inzake het creëren van ruimtelijke netwerken (VEN, IVON) als
op het vlak van het creëren van natuurreservaten. In het
decreet staan ook een aantal belangrijke principes
ingeschreven, zoals standstill, compensatiemaatregelen,…
In dit decreet worden ook internationale beschermingen
geregeld (Natura 2000-gebieden: Habitat- en
Vogelrichtlijngebieden, Ramsargebieden).
Het bosdecreet heeft tot doel het behoud, de bescherming,
de aanleg en het beheer van bossen in Vlaanderen te regelen.
Bij verwijdering van bestaand bos moet gepaard gaan is
compensatie noodzakelijk (fysiek, door het aanplanten van
een bos met vergelijkbare oppervlakte en ecologische
kwaliteiten, en/of financieel).

F en Fl

Het plangebied ligt niet in de nabijheid van een Europees aangemeld
natuurgebied (Habitat- of Vogelrichtlijngebied).
In het noordwesten van het plangebied bevindt zich wel het natuurreservaat Aardgat, dat deel uitmaakt van het VEN-gebied Hoegaardse
Valleien (zie figuur 5.6.1).

F en Fl

Ten gevolge van het Masterplan zal bos verwijderd worden, waardoor het
cfr. het Bosdecreet compensatie noodzakelijk zal zijn.

Deze Europese Kaderichtlijn Lucht’ vormt samen met een
aantal dochterrichtlijnen de basis voor het luchtbeleid in
Europa (luchtkwaliteit, beoordelingscriteria,…).
In de kaderrichtlijn worden o.a. de verontreinigende stoffen
omschreven waarvoor in de ‘dochterrichtlijnen’ grenswaarden of richtwaarden moeten worden vastgelegd.

Lucht

Deze elementen worden bestudeerd binnen de discipline lucht voor de
stoffen die relevant zijn voor het plan (m.b. NOx en PM10 t.g.v. verkeer).
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Dochterrichtlijnen
luchtkwaliteit

Deze Europese Richtlijnen stellen o.a. grenswaarden/
streefwaarden en monitoringverplichtingen vast voor:

SO2, NOx, PM10 en Pb (eerste dochterrichtlijn)

CO en benzeen (tweede dochterrichtlijn)

ozon (derde dochterrichtlijn)

arseen (As), cadmium (Cd), kwik (Hg), nikkel (Ni) en
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).
Hiermee beoogt de EU concentraties van deze verontreinigende stoffen in de lucht te verkrijgen die schadelijke
gevolgen voor de gezondheid van de mens en voor het milieu
voorkomen, verhinderen of verminderen. Deze richtlijnen
werden omgezet in Vlaremwetgeving.
Kyoto-protocol
In 1997 werd een protocol ondertekend, waarbij de
geïndustrialiseerde industrielanden er zich toe verbinden om
hun globale uitstoot aan broeikasgassen tegen 2008-2012
meer dan 5% onder het niveau van 1990 te brengen. België
engageerde zich tot een vermindering met 7,5%.
NEC-richtlijn
Deze Europese richtlijn legt nationale emissieplafonds op voor
SO2, NOx, VOS en ammoniak. Doel is de verzuring,
eutrificiëring en ozon-verontreiniging aan te pakken.
Het Vlaamse NEC-reductieprogramma werd door de Vlaamse
Regering goedgekeurd in 2003
LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
Archeologisch patrimonium
Door de Conventie van Malta en het decreet m.b.t. het
archeologisch patrimonium (1993) wordt de bescherming, de
instandhouding, het behoud, het herstel en het beheer van
het archeologisch patrimonium geregeld.
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Lucht

Dit wordt besproken in de overeenkomstige discipline voor de relevante
stoffen NOx en PM10 (verkeer).

Lucht

De (bijkomende) uitstoot van broeikasgassen t.g.v. het plan kan als niet
significant beschouwd worden op deze schaal. Maar uiteraard zijn alle
lokale maatregelen wenselijk die tot een beperking van bijkomende CO2uitstoot leiden (duurzame bouwtechnieken en mobiliteit,…).

Lucht

De bijdrage van het plan aan het totaal Vlaams emissieniveau is als
verwaarloosbaar te beschouwen. Maar uiteraard zijn alle lokale maatregelen wenselijk die tot een beperking van bijkomende emissies leiden
(duurzame bouwtechnieken en mobiliteit,…).

LBEA

Toevalsvondsten dienen gemeld te worden en het zorgplichtprincipe dient
toegepast te worden.
Er dient rekening gehouden te worden met de eventuele adviezen van het
Agentschap Onroerend Erfgoed .
MER’s en de daaruit voortvloeiende beslissingen dienen ten volle rekening
te houden met archeologische vindplaatsen en hun context (Conventie van
Malta, Art. 5.3.)
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Monumenten, landschappen,
stads- en dorpsgezichten

Deze decreten regelen de bescherming van monumenten en LBEA
de instandhouding, het herstel en het beheer van de in het
Vlaamse Gewest gelegen beschermde landschappen en stadsen dorpsgezichten.

BELEIDSMATIGE RANDVOORWAARDEN
Ruimtelijk Structuurplan
Het RSV (BVR 23/9/1997) geeft de richtlijnen weer voor het
Vlaanderen (RSV)
toekomstig gebruik van de ruimte in Vlaanderen voor
verschillende sectoren.

Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan Vlaams-Brabant

Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan

Gemeentelijk mobiliteitsplan

Mens RS + V

Het ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant werd op
Mens RS + V
7/10/2004 goedgekeurd door de Vlaamse regering.
Het structuurplan werd herzien. De aanvullingen en
wijzigingen werden gebundeld in een 'addendum'. Dit
addendum werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 6
november 2012.
Het GRS van Tienen werd op 9 november 2006 goedgekeurd
Mens RS + V
door de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.

Het mobiliteitsplan Tienen werd conform verklaard op 15
december 2009.
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Mens V

Binnen of in de onmiddellijke omgeving van het plangebied bevinden zich
volgende beschermde monumenten en landschappen (fig. 5.7.1):

Stelplaats (monument) en stationssite Buurtspoorwegen
(stadsgezicht) (13/11/1997)

Huis Verlatstraat 10-12 (monument) en omgeving (stadsgezicht)
(16/01/1987)

Japanse Notenboom in voormalige tuin Augustijnenklooster
(monument) en omgeving (stadsgezicht) (28/11/1999)

‘Het spoorwegstation’ en ‘Het dienstgebouw van het station’
(19/06/2013)

‘‘De onmiddellijke omgeving van het spoorwegstation’
(stadsgezicht) (19/06/2013)

In de bindende bepalingen van het RSV wordt Tienen geselecteerd als
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. De kleinstedelijke gebieden
worden door het provinciebestuur in samenspraak met de betrokken
bestuursniveaus in PRUP’s afgebakend.
Selectie van hoofdwegen en primaire wegen: de E40 (A3) is geselecteerd als
hoofdweg, de R27 (van N3-oost tot Grijpenlaan) en de N29 (tussen de R27
en de E40) als primaire weg type II.
In het PRS wordt de N29 ten zuiden van de R27 geselecteerd als secundaire
weg type I en de N3 tussen beide uiteinden van de R27 (incl. Vesten) en ten
W van de R27 geselecteerd als secundaire weg type III.
De provincie stelt voor om de R27 volledig als primaire weg type II te
selecteren, dus ook het stuk tussen Grijpenlaan en N3-west.
De opties van het GRS Tienen m.b.t. het plangebied zijn in overeenstemming met die van de afbakening van het KSG Tienen en het
Masterplan.
In het GRS gebeurt de categorisering van de lokale wegen. Relevant voor
het plangebied zijn:

lokale weg type I (verbinding): N29 tussen R27 en N3, Groot Overlaar
buiten R27

lokale weg type II (ontsluiting): Grijpenlaan, Leuvenselaan (tussen N3
en Astridvest), Zijdelingsestraat, IJzerenwegstraat (stationsplein),
Vierde Lancierslaan, Avendorenstraat, Astridvest, Goossensvest
Alle voor het plangebied relevante elementen uit het Mobiliteitsplan (o.a.
selectie van lokale wegen) zijn in overeenstemming met die in het GRS.
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Afbakeningsstudie kleinstedelijk Het afbakeningsproces van het KSG Tienen is nog lopende. De
gebied Tienen
afbakeningsstudie werd goedgekeurd door de provincie op 23
april 2009. De opmaak van een PRUP op basis van deze studie
is lopende. Het aan het PRUP gekoppelde plan-MER werd op
15 juli 2011 goedgekeurd door Dienst Mer. De plenaire zitting
vond plaats op 23 augustus 2011. Het openbaar onderzoek is
voorzien voor oktober-november 2011.
Milieubeleidsplan 2011-2015
Dit plan bepaalt de hoofdlijnen van het milieu-beleid voor de
(MINA 4)
periode 2011-2015 dat door het Vlaamse Gewest, en ook
door de provincies en gemeenten in aangelegenheden van
gewestelijk belang, dient te worden gevoerd.
Deelbekkenbeheerplannen
Het deelbekkenbeheerplan Grote Gete werd, zoals alle
andere deelbekkenbeheerplan, vastgesteld door de Vlaamse
regering op 30/01/2009

Mens RS

Volgens het ontwerp van afbakeningslijn ligt het plangebied volledig binnen
het kleinstedelijk gebied Tienen (zie ook §2.4.1).

diverse
disciplines

De doelstellingen van het milieubeleidsplan zullen moeten toegepast
worden bij de realisatie van het plan, b.v. inzake duurzame (woning)bouwtechnieken.

Opp

Natuurbeheerplannen

F&F

Het deelbekkenbeheerplan van de Grote Gete vermeldt volgende acties die
relevant zijn voor het studiegebied:
 A3: Verbetering van schuif en kunstwerk op de Borggracht (in functie van
de verbetering van de watervoorziening van de bedrijven langs deze
waterloop, m.n. de suikerfabriek);
 A127: Optimalisatie van de visdoorgangen op de Grote Gete te Tienen.
Natuurreservaat Aardgat wordt beheerd door Natuurpunt conform het
beheerplan.

Voor het natuurreservaat Aardgat werd een beheerplan
opgemaakt.

Figuur 3-1 Situering van het plangebied op het gewestplan
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4

Algemene methodologische aspecten

4.1

Algemene methodologie per discipline

4.1.1

Overzicht van de te onderzoeken milieudisciplines
Hieronder worden de verschillende disciplines gedefinieerd die in de effectenstudie aan bod zullen
komen:









mens – verkeer
geluid en trillingen
lucht
bodem en grondwater
oppervlaktewater
fauna en flora
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
mens – ruimtelijke en sociale aspecten

Al deze disciplines zullen door een erkend MER-deskundige behandeld worden. De discipline mensgezondheid (toxicologische en psychosomatische effecten) zal behandeld worden in het hoofdstuk
mens – ruimtelijke en sociale aspecten (effectgroep leefbaarheid en woonkwaliteit).
De discipline mens – verkeer komt eerst aan bod, omdat verkeer centraal staat ten aanzien van de
geplande activiteiten, en vanuit deze discipline input geleverd moet worden naar geluid, lucht en
mens – ruimtelijke en sociale aspecten.
De beschrijving van de bestaande toestand en de effectbeoordeling bouwt voort op cijfermatige
gegevens van het plan-MER-procedure doorlopen volgens het zogenaamde integratiespoor
(goedkeuring op 11/2/2013). Voor de hierboven beschreven disciplines wordt geoordeeld dat
nieuwe of recentere metingen geen aanleiding zullen zijn tot andere conclusies in dit plan-MER. In
de periode na deze van de gebruikte metingen hebben immers geen significante ontwikkelingen in
het plangebied plaatsgevonden.

4.1.2

Algemene opbouw per MER-discipline

4.1.2.1

Afbakening van het studiegebied
In principe wordt voor iedere discipline een aparte afbakening van het studiegebied gemaakt. Maar
voor de disciplines bodem en grondwater, oppervlaktewater, fauna en flora, landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en mens – ruimtelijke aspecten (m.u.v. verkeer) kan het studiegebied, zijnde de directe invloedssfeer van het plan, grosso modo bepaald worden tot op ca. 200 m
van de grens van het plangebied. Voor de discipline geluid komt deze afstand van 200 m tot de
terreingrens overeen met de wettelijk vastgelegde beoordelingsafstand.
Voor het aspect mens – verkeer en voor de daarvan afgeleide effecten qua geluid en lucht is het
studiegebied evenwel veel ruimer. Het omvat alle wegen waar significante wijzigingen in verkeersintensiteit (kunnen) optreden ten gevolge van de bijkomende verkeersattractie van en/of de
gewijzigde verkeerscirculatie in en rond het plangebied. Hierbij horen minstens de Grijpenlaan, de
Tramstraat, de Mulkstraat/Groot Overlaar, de R27, de N29, (delen van) de N3 en de ontsluitingswegen van de stationsbuurt.
De afbakening van het algemeen studiegebied en van het specifiek studiegebied voor mens –
verkeer is afgebeeld in figuur 4.1.
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Figuur 4-1 Afbakening studiegebied

4.1.2.2

Bestaande toestand
Dit is de toestand waarnaar gerefereerd wordt in functie van de effectbeoordeling. Indien geen
recente gegevens beschikbaar waren voor bepaalde disciplines, werden deze door de deskundige
verzameld/geactualiseerd door bijkomende metingen of tellingen, door veldwerk of door extrapolatie, indien hij dit nodig achtte omwille van mogelijke significante wijzigingen in de tijd. De
bestaande toestand met inbegrip van de autonome ontwikkeling vormt het nulalternatief ten
opzichte waarvan de uitvoering en de aanwezigheid van het plan vergeleken wordt.
In het MER en in de eindsynthese worden de voor- en nadelen van het plan t.o.v. dit nulalternatief
besproken onder de vorm van een beschrijving en een cijfermatige beoordeling.

4.1.2.3

Ontwikkelingsscenario’s
De geplande projecten in de omgeving die van invloed (kunnen) zijn op het plangebied worden in
de milieubeoordeling meegenomen als ontwikkelingsscenario’s (zie §2.4). Enkel de effecten die
cumulatief zijn met die van de ontwikkelingen in het plangebied en/of tot in het plangebied reiken,
worden meegenomen. In hoofdzaak zal het daarbij om cumulatieve verkeerseffecten en daarvan
afgeleide geluids-, lucht- en gezondheidseffecten gaan. Inzake het ontwikkelingsscenario van de
noordelijke rondweg wordt zowel rekening gehouden met een gedeeltelijke sluiting van de R27 (tot
aan de N223) als met een volledige sluiting (tot aan de N3).

4.1.2.4

Geplande situatie en beoordeling effecten
De geplande situatie is de toestand van het studiegebied na uitvoering van het plan, en dit zonder
rekening te houden met eventuele milderende maatregelen. De beoordeling van de effecten
gebeurt o.b.v. expert judgement en is – waar mogelijk – gebaseerd op cijfermatige gegevens. Bij
elke discipline wordt aangegeven op basis van welke criteria en op welke wijze de beoordeling van
de effecten gebeurt.
Om een overzicht te krijgen van het belang van de verschillende effecten wordt voor elk effect. Om
een overzicht te verkrijgen van het belang van de verschillende effecten wordt voor elk effect
volgende indelingswijze gehanteerd over de verschillende disciplines heen:
sterk negatief (-3)
matig negatief (-2)
zwak negatief (-1)

sterk positief (+3)
matig positief (+2)
zwak positief (+1)
geen significant effect (0)

Op basis van de grootte van de cijfergegevens kan vervolgens snel afgeleid worden in hoeverre de
deskundigen een effect als belangrijk beoordeeld hebben en kan tevens afgeleid worden in hoeverre een maatregel vereist is en welke de impact is van de maatregel (resterend effect).

4.1.2.5

Milderende maatregelen
Na de bespreking en evaluatie van de effecten worden – waar nuttig en mogelijk – maatregelen
voorgesteld ter eliminatie, beperking of compensatie van de effecten. Hierbij wordt het al dan niet
dwingend karakter van de maatregelen gekoppeld aan de toegekende scores bij de effectbeoordeling:


Bij impactscore -1 is onderzoek naar milderende maatregelen minder dwingend.



Bij impactscore -2 wordt noodzakelijkerwijs gezocht naar milderende maatregelen, eventueel gekoppeld aan langere termijn.
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Bij impactscore -3 wordt noodzakelijkerwijs gezocht naar milderende maatregelen,
waarbij aangegeven wordt hoe deze bij de uitvoering van het project zullen ingepast
worden.

Het resterend effect na toepassing van de milderende maatregelen wordt op gelijkaardige wijze
beoordeeld als het oorspronkelijk effect.
Bij de milderende maatregelen wordt een onderscheid gemaakt tussen maatregelen die direct
vertaald kunnen worden in het grafisch plan en/of de voorschriften van het PRUP, maatregelen die
van belang zijn voor het vervolgtraject (ontwerp, vergunningen) en flankerende maatregelen, die
tot de bevoegdheid behoren van andere actoren dan de partners van het Masterplan.

4.1.3

Synthese, leemten in de kennis en niet-technische samenvatting
Na de analyse i.f.v. de verschillende milieueffecten per discipline worden de belangrijke elementen
van deze beoordeling samengevat in een synthesetabel en besproken, hetgeen leidt tot algemene
conclusies omtrent het plan.
In het synthesehoofdstuk wordt eveneens melding gemaakt van de leemten in de kennis en de
invloed hiervan op de effectbeoordeling.
Tot slot wordt een niet-technische samenvatting toegevoegd aan het MER. Dit document is ook
zelfstandig leesbaar.

4.1.4

Interdisciplinaire gegevensoverdracht
Eén van de taken van de coördinator van het MER is het organiseren van gegevensoverdracht
tussen de disciplines onderling. Een efficiënte gegevensoverdracht heeft een positieve invloed op
de gevolgde methodiek van effect- en impactvoorspelling en zal de betrouwbaarheid ervan
verhogen. Als gevolg van deze gegevensuitwisseling zullen bepaalde disciplines hun deelstudie pas
kunnen voltooien nadat andere disciplines hun deelstudie voltooid hebben. Overigens moeten de
gevolgde methodologieën van de verschillende disciplines op elkaar afgestemd worden.
Vooral op vlak van mobiliteit en geluid en lucht zijn overdrachten te verwachten en dit zowel
tussen deze disciplines onderling, als hun relatie tot andere disciplines. Zo vormt de inschatting van
de geluids- en luchtimmissies de basis voor de beoordeling van de hinder- en gezondheidseffecten
voor mens. Bodemverstoring (uitgravingen) is van belang ten aanzien van archeologie. De discipline
bodem en grondwater is uiteraard ook sterk gelieerd aan de discipline oppervlaktewater.

4.2

Overzicht van mogelijke potentiële effecten gerelateerd aan
ingrepen
Gebaseerd op de algemene locatiekarakteristieken en de planbeschrijving worden hieronder de
voornaamste mogelijke effecten weergegeven van het plan op haar omgeving en – in dit geval zeer
belangrijk – van de omgeving op het plangebied. Enkel effecten die onderscheidend kunnen
werken op planniveau worden besproken: dit zijn de permanente effecten tijdens de aanlegfase en
de effecten tijdens de exploitatiefase. Tijdelijke effecten tijdens de aanlegfase worden dus niet in
detail besproken in het MER, maar worden volledigheidshalve wel gesignaleerd in dit plan-MER en
vermeld in onderstaande tabel.
Grensoverschrijdende effecten
Het plangebied is gelegen in het Vlaams Gewest. Het plangebied ligt (op haar dichtste punt) slechts
op ca. 3 km van de grens van het Waals Gewest, maar er worden t.g.v. het plan geen significante
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19

verkeers- of andere milieueffecten verwacht op Waals grondgebied . Het plangebied ligt niet in de
nabijheid van de landsgrens of de grens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er worden dus
geen grensoverschrijdende effecten verwacht.

19

Omdat de afstand tot de Waalse grens minder dan 5 km bedraagt, heeft de Dienst Mer volledigheidshalve het Waals
gewest wel in kennis gesteld van het plan.
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Tabel 4-1 Ingreep-effect schema
Ingreep
Aanlegfase
Vergraven terrein
Bouwwerken

Bemaling
Werfverkeer
Exploitatiefase
Aanwezigheid nieuwe gebouwen en
functies

Exploitatie nieuwe gebouwen en functies
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Direct effect

Discipline

Indirect effect

Discipline

Grondverzet
Geluidsemissies
Geluidsemissies
Ondergrondse constructies > wijziging
bodem en grondwater
Wijziging grondwaterpeil
Verkeersgeneratie

Bodem
Geluid
Geluid
Bodem en grondwater

Effecten op archeologisch patrimonium
Hinder en gezondheidseffecten
Hinder en gezondheidseffecten

Landschap en erfgoed
Mens – ruimt & soc
Mens – ruimt & soc

Bodem en grondwater
Mens – verkeer

Effecten op vegetatie in omgeving
Geluids- en luchtemissies
Hinder en gezondheidseffecten

Fauna en flora
Geluid en lucht
Mens – ruimt & soc

Effecten op bestaande functies
Gewijzigde beleving van de omgeving
Verharding, invloed op afwatering

Mens – ruimt & soc

Inname en verstoring natuurwaarden
Effecten op landschappelijke waarde en
bouwkundig erfgoed

Fauna en flora
Landschap en erfgoed

Geluids- en luchtemissies
Hinder en gezondheidseffecten

Geluid en lucht
Mens – ruimt & soc

Verkeersgeneratie
Watergebruik en -emissies

Bodem en grondwater
Oppervlaktewater
Mens – verkeer
Oppervlaktewater
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4.3

Relevante alternatieven
Er kunnen op verschillende niveau alternatieven beschouwd worden. Hierbij kan een onderscheid
gemaakt worden tussen beleidsalternatieven, locatiealternatieven en uitvoeringsalternatieven.
Beleidsalternatieven
Het Masterplan geeft uitvoering aan de beleidskeuzes uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen,
het Provinciaal Structuurplan Vlaams-Brabant en het Gemeentelijk Structuurplan Tienen. Het plan
streeft naar versterking van het stedelijk weefsel door verdichting met woon- en werkfuncties en
voorzieningen, naar een duurzamere mobiliteit door het concentreren van functies in een stationsomgeving en het verbeteren van de ontsluiting, naar een versterking van het ecologisch netwerk
door het verbinden van bestaande natuurgebieden,… Dit zijn allemaal doelstellingen die volledig in
overeenstemming zijn met het Vlaams ruimtelijk beleid.
Het beleidsalternatief zou het in stand houden zijn van de huidige niet-optimale situatie (diffuse
ontsluitingsstructuur met hoge verkeersdruk, veel laagkwalitatieve restruimtes,…). Daarom wordt
in het MER geen verder onderzoek gedaan naar beleidsalternatieven.
Locatiealternatieven
Hier is de vraag of het plangebied de best passende locatie is voor de geplande functies en of er –
in principe binnen het kleinstedelijk gebied – geen alternatieve locaties voorhanden zijn.
Voor de programma-onderdelen die direct gekoppeld zijn aan het openbaar vervoersgebeuren
(herinrichting station, pendelparking, fietsenstalling, busstation) is er uiteraard geen locatiealternatief voor de stationsomgeving. Ook voor de geplande woon- en werkfuncties zijn er in functie van
duurzame mobiliteit binnen het stedelijk gebied Tienen geen evenwaardige alternatieve locaties.
En de mogelijke natuur- en landschapsontwikkelingen hangen vast aan de bestaande natuurwaarden t.h.v. Aardgat en de Grote Gete.
Voor de busstelplaats van De Lijn zijn tijdens het ontwerpproces meerdere locaties overwogen. Het
behoud op de huidige locatie werd niet weerhouden omdat een uitgebreide busstelplaats op die
locatie (te veel) fysiek conflicteert met de bestaande woningen en het geplande woonproject.
Inzake alternatieve locaties heeft de directie van De Lijn Vlaams-Brabant aan de intiatiefnemer
laten weten dat beslist werd om geen nieuwe stelplaats te bouwen in Tienen – op de hoek van de
R27 met de N3 – en de activiteiten van stelplaats Tienen (tegen eind 2015) te verhuizen naar
omliggende stelplaatsen. De planinitiatieven voor mogelijke alternatieve locaties werden al
genomen, waardoor dit geen onderdeel meer uitmaakt van het Masterplan en het PRUP Stationsomgeving Tienen. Om die reden wordt het planonderdeel “nieuwe busstelplaats” niet verder mee
genomen in dit plan-MER.
Uitvoeringsalternatieven
Uitvoeringsalternatieven hebben betrekking op de exacte omvang en inplanting van de gebouwen
en parkeervoorzieningen, de verkeersafwikkeling,… Het plan-MER heeft mede tot doel om met
betrekking tot deze aspecten een bijdrage te leveren aan een opmaak van het bestemmingsplan en
de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP. Uitvoeringsalternatieven zijn dus zeker
mogelijk, maar zullen zich meestal pas in de loop van het ontwerp- en milieubeoordelingsproces
aandienen. Vaak zullen ze de vorm aannemen van milderende maatregelen voor een bepaalde
discipline, die al dan niet ondersteund kunnen worden vanuit de andere disciplines.
Voor bepaalde programma-onderdelen werden in het loop van het ontwerpproces een aantal
alternatieven overwogen. Voortschrijdend inzicht leidde uiteindelijk tot de keuzes zoals beschreven
in het programma en het stadsontwerp. De motieven voor deze keuzes waren veelal van praktische
/financiële aard:
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In de ontwerpversie van het Masterplan werden t.h.v. het station twee doorgangen onder
het spoor voorzien voor zachte weggebruikers: één voor de ontsluiting van de perrons en
één als volwaardige verbinding tussen beide zijden van het spoor. Om financiële redenen
werd ervoor gekozen om beide tunnels te combineren, maar breder dan de huidige tunnel
(8 i.p.v. 4 m) en t.h.v. de centrale hal van het station i.p.v. aan de zijkant van het gebouw.



Gelet op de beslissing van De Lijn Vlaams-Brabant zal op de hoek van de R27 met de N3
geen nieuwe busstelplaats ingeplant worden. Ook de piste van een alternatieve invulling
met bedrijvigheid en detailhandel wordt verlaten, waardoor deelgebied Hoek R27-N3
volledig wegvalt, en uitvoeringsvarianten niet meer aan de orde zijn.



In tegenstelling tot wat in de kennisgevingsnota werd opgenomen onder het programma
wordt (gelet op de beslissing van De Lijn Vlaams-Brabant) op een hoek van de R27 met de
N3 geen nieuwe busstelplaats voorzien en wordt ook de alternatieve bestemming niet
langer overwogen. Het plan voorziet voor dit deelgebied geen nieuwe ontwikkelingen.



In het oorspronkelijk referentieontwerp werd een fietsenstalling voorzien onder het stationsplein. In het nieuwe referentieontwerp, die in dit MER als indicatie gebruikt wordt,
wordt de fietsenstalling geïntegreerd in de omgeving van het postgebouw.



Het voormalig seinhuis op de grote pendelparking wordt momenteel gebruikt als zgn. LCIantenne. Deze functie kan behouden blijven, maar indien dit niet meer het geval zou zijn,
biedt deze locatie ruimte voor een eventuele uitbreiding van het parkeergebouw.
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5

Beschrijving van de bestaande toestand,
milieueffecten en maatregelen

5.1

Mens – Mobiliteit

5.1.1

Afbakening studiegebied
De afbakening van het studiegebied gebeurt in functie van de te verwachten mobiliteitseffecten
van het plan. Er wordt voorgesteld het studiegebied voor het aspect mens-mobiliteit zodanig af te
bakenen dat volgende wegen deel uitmaken van het onderzoeksgebied (zie figuur 4-1):




De interne ontsluitingswegen van het plangebied: Grijpenlaan, Tramstraat en Mulkstraat/
Groot-Overlaar ten zuiden van het spoor, Zijdelingsestraat, Vierde Lancierslaan, IJzerenwegstraat (stationsplein) en Avendorenstraat ten noorden ervan
De wegen die het plangebied begrenzen: R27 (tussen N29 en N3-west), Leuvenselaan (ten
O van R27), Astridvest, Goossensvest en N29 (ten N van R27)
De externe ontsluitingswegen van het plangebied: de rest van de N3, de R27 en de N29 en
eventueel ook de E40 en/of de overige invalswegen van Tienen

In het ontwikkelingsscenario dienen hier ook de nog te realiseren Oostelijke en Noordelijke Ring
aan toegevoegd te worden.

5.1.2

Juridische en beleidsmatige context
Voor de discipline verkeer zijn volgende beleidsdocumenten van belang van het plan-MER:





5.1.2.1

De ruimtelijke structuurplannen op de verschillende beleidsniveaus (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant en Gemeentelijk Structuurplan Tienen), en daarbinnen meer bepaald het richtinggevend en bindend
gedeelte met betrekking tot de gewenste verkeers- en vervoersstructuur;
Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Tienen;
De Streefbeeldstudie van de N3 (Vesten) met daaraan gekoppeld de plannen m.b.t. de
Oostelijke en Noordelijke Ring.

Wegencategorisering
De wegencategorisering wordt afgebeeld in figuur 5-1. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
hoofdwegen, primaire wegen, secundaire wegen en lokale wegen. De hoofdwegen en primaire
wegen werden geselecteerd in het RSV, de secundaire wegen in het RSVB en addendum
(wijzigingen naar aanleiding van addendum zijn aangeduid met asterix (*)), en de lokale wegen in
het GRS:






Hoofdweg: E40
Primaire weg type II:
o N29 tussen E40 en R27
o R27 tussen Grijpenlaan en N3-oost
Secundaire weg type I:
o N29 ten Z van E40
o N223 richting Aarschot
o N29 richting Diest
o N3 richting Sint-Truiden
Secundaire weg type II:
o R27 tussen N3-west en Grijpenlaan
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o N29 (Invalsweg) tussen Getestraat en R27 Zuidelijke Ring*
Secundaire weg type III:
o N3 tussen beide uiteinden van de R27 en ten W van de R27 (richting Leuven)
o R27 (Tienen) te ontwerpen noordelijke rondweg tussen N3 Oost en N3 West*
o N223 tussen nieuwe rondweg en vesten*
o N29 tussen nieuwe rondweg en vesten*
o N29 (Vinckenbosvest en Moespikvest, Invalsweg) tussen N3 Aandorenstraat en
Getestraat*
Lokale weg type I (enkel diegene die mogelijk relevant zijn voor het plangebied):
o N29 tussen R27 en N3
o N64 vanaf de R27 richting Hannuit
o N221 vanaf de R27 richting Hoegaarden
Lokale weg type II (enkel diegene die mogelijk relevant zijn voor het plangebied):
o Grijpenlaan
o Zijdelingsestraat
o Vierde Lancierslaan
o Leuvenselaan tussen N3 en Astridvest
o Astridvest
o Goossensvest
o Avendorenstraat
o IJzerenwegstraat (stationsplein)
o Hannuitsesteenweg (N64) tussen R27 en Getestraat
o Getestraat
o Groot Overlaar (N221) tussen R27 en Getestraat
o Oorbeeksesteenweg
Lokale weg type III: alle andere straten in het plangebied

Figuur 5-1 Wegencategorisering en verkeersintensiteiten

5.1.3
Effectgroep

Methodologie
Criterium

Bereikbaarheid van Verandering in bereikbaarfuncties
heid van (bestaande) functies binnen het studiegebied
Wijzigingen in de
Doorstroming (ev. optreden
verkeersintensiteit van filevorming) tijdens de
spitsuren

Doorstroming
openbaar vervoer
Verkeersveiligheid
en –leefbaarheid

Effecten op vlak
van parkeren

Methodologie
Kwalitatieve analyse (eventuele)
wijzigingen verkeerscirculatie

Analyse resultaten bestaande
studies, eigen inschatting verkeersgeneratie
Kwantitatieve beoordeling van
verzadigingsgraden op kruispunten
en wegvakken
Doorstroming
Kwalitatieve beoordeling o.b.v.
eerder geraamde verzadigingsgraden wegvakken en kruispunten
Conflicten tussen autoKwalitatieve beoordeling potentieel
verkeer en langzaam verkeer onveilige situatie en fiets- en
Barrièrewerking /
voetgangerscomfort
oversteekbaarheid
Parkeerbehoefte voor de
Raming behoefte op basis van
verschillende functies op
verwachte productie/attractieverschillende tijdstippen
gegevens en verblijfsduur

Beoordeling significantie op basis
van
Al dan niet gegarandeerde
bereikbaarheid van (bestaande)
functies voor verschillende modi
Capaciteitsbeoordeling:
intensiteit > 80/90/100% van
capaciteit (verzadigingsgraad)
Evolutie bestaand > gepland
(verbetering/status quo/
verslechtering) (zie hieronder)
Mogelijke verliestijden openbaar
vervoer (kwalitatief)
Kwalitatieve beoordeling veiligheid

Verhouding geraamde behoefte
t.o.v. aanwezig/voorzien parkeeraanbod

De verkeersgeneratie van de verschillende functies wordt geraamd op basis van Vlaamse en Nederlandse kencijfers (“Verplaatsingsgedrag Vlaanderen”, “Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden”
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van CROW). Vervolgens wordt de distributie van dit verkeer ingeschat in de tijd (m.n. aandeel op
spitsuren) en de ruimte (verdeling over de ontsluitingswegen van het plangebied).
De nieuwe of bijkomende verkeerstromen worden toegevoegd aan de huidige wegbelasting, opgehoogd met een nader te bepalen percentage om de autonome groei van het verkeer in rekening te
brengen. De beoordeling gebeurt eerst t.a.v. de huidige situatie. Vervolgens wordt ook de impact
van de ontwikkelingsscenario’s (in de mate van het mogelijke) in rekening gebracht. De verkeerssimulatie voor de noordelijke Ring is hierbij uiteraard de belangrijkste gegevensbron.
Inzake de belasting van wegvakken wordt uitgegaan van volgende wegcapaciteiten, rekening
houdend met verkeersleefbaarheidsaspecten (in woonstraten ligt de aanvaardbare verkeersintensiteit veel lager dan op doorgangswegen met eenzelfde wegprofiel):

Hoewel de belasting van wegvakken uiteraard belangrijk is, is voor de beoordeling van de verkeersimpact de verkeersafwikkeling op kruispuntniveau echter het meest bepalend. Met betrekking tot
de beoordeling van de verzadigingsgraad van wegvakken en kruispunten wordt volgend significantiekader voorgesteld, dat tegelijkertijd rekening houdt de verwachte evolutie t.o.v. de bestaande toestand en met de absolute score in de geplande toestand (maximaal negatieve score = -3):
Evolutie t.o.v. huidige toestand:
Verzadigingsgraad:
<80%
80-90%
90-100%
>100%

Verbetering

Status quo

Verslechtering

+1
0
-1
-2

0
-1
-2
-3

-1
-2
-3
-3

Een verzadigingsgraad van <80% komt overeen met (relatief) vlotte doorstroming, 80-90% met
lichte filevorming, 90-100% met ernstige filevorming en >100% met oververzadiging. Voor de
analyse van de capaciteit van kruispunten wordt gebruik gemaakt van de ‘methode van Brilon’ voor
rotondes, de ‘methode van Akçelik’ voor lichtengeregelde kruispunten en de ‘methode van
Harders’ voor niet-geregelde kruispunten (deze drie methodes zitten vervat in het sofwarepakket
Capacito).
Bij de beschrijving van de bestaande toestand en de mobiliteitseffecten werd gebruik gemaakt van
gegevens uit verschillende recente verkeersstudies:





Strategisch Masterplan stationsomgeving Tienen – Ondersteunende haalbaarheidsanalyse – Mobiliteitseffecten (Omgeving e.a., maart 2010)
Dynamische verkeerssimulatie Tienen – Verantwoordingsnota Noordelijke Rondweg
(Grontmij, mei 2009)
Strategisch Masterplan stationsomgeving Tienen – Mobiliteitsevaluatie Rotonde R27
(Omgeving en MINT, april 2010)
Strategisch Masterplan stationsomgeving Tienen – Mobiliteitsevaluatie doorstromingsmaatregelen De Lijn (Omgeving en MINT, april 2010)
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Tellingen van het aantal reizigers en auto’s aan het station van Tienen (NMBS, 19 en 21
januari 2010)

De telgegevens uit deze studies werden aangevuld met een aantal bijkomende kruispunttellingen,
uitgevoerd op donderdag 1 september 2011, en tellingen i.k.v. de ambulante geluidsmetingen (zie
§5.2.4.3) op 16 september 2011.
I.o.v. AWV Vlaams-Brabant en MOW werd door het Verkeerscentrum een verkeersmodellering
uitgevoerd waarbij de noordelijke Ring doorgetrokken wordt tot aan de N3 (in het voorontwerp
stopt deze weg t.h.v. de N223). De resultaten van deze studie werden meegenomen in dit MER bij
de beoordeling van de ontwikkelingsscenario’s.
MOW Vlaams-Brabant heeft in januari 2014 een studie aanbesteed om via nummerplaatherkenningscamera’s de doorgaande verkeersstromen in en rondom Tienen in kaart te brengen. De resultaten van deze studie zullen pas vanaf augustus 2014 beschikbaar zijn. Om die reden kunnen (in
overleg met MOW) deze gegevens niet meegenomen worden in het plan-MER. De resultaten
kunnen wel bruikbaar zijn voor verdere evaluatie op projectniveau.

5.1.4

Bestaande toestand

5.1.4.1

Ontsluiting en bereikbaarheid voor autoverkeer
(zie ook figuur 2-2)
Het plangebied wordt langs drie van de zijden begrensd door bovenlokale ontsluitingswegen: de N3
(Leuvenselaan) in het N, de R27 (Westelijke/Zuidelijke Ring) in het W en Z en de N29 (Invalsweg) in
het ZO. Aan de oostzijde loopt de grens van het plangebied door het stadscentrum van Tienen,
langs de lokale wegen type II Leuvenselaan (ten O van de Withuisstraat), Astridvest en Goossens20
vest. In de Astridvest geldt bovendien eenrichtingsverkeer richting Goossensvest . De bovenlokale
ontsluiting wordt hier gevormd door de noordelijke en oostelijke ring (N3), samenvallend met de
Withuisstraat en de voormalige Vesten rond de historische stad.
Qua interne ontsluiting valt het plangebied uiteen in drie deelgebieden:





Het verstedelijkte deelgebied ten noorden van de spoorweg wordt ontsloten via de
Leuvenselaan en de zuidelijke Vesten (Astridvest – Goossensvest). Op lager niveau vormen
de Zijdelingsestraat, de Vierde Lancierslaan en de Avendorenstraat (in één richting) de
ontsluitingsassen. Het stationsplein (Ijzerenwegstraat) ligt op het knooppunt van deze
laatste drie straten.
Het westelijk deelgebied, bestaande uit het bedrijventerrein Grijpenveld en het open
ruimtegebied rond natuurreservaat Aardgat, wordt ontsloten door de Grijpenlaan, de
Tramstraat en de Grijpenwegstraat.
Het zuidoostelijk deelgebied, bestaande uit enkele historische woonlinten en een residentiële woonwijk, heeft als centrale as Groot Overlaar-Getestraat (N221). Secundaire assen
zijn de Oorbeeksesteenweg, de Mulkstraat en de Viaductstraat.

Opvallend zijn de beperkte verbindingen voor autoverkeer tussen deze drie deelgebieden:


De Grijpenwegstraat, met tunnel onder de spoorweg, is de enige verbinding tussen deelgebieden N en W. De tunnel is bovendien te smal om tweerichtingsverkeer toe te laten;
het verkeer moet dus beurtelings passeren. Ook intern is er een gelimiteerde bereikbaarheid tussen de Grijpenwegstraat (woonlint) enerzijds en de Grijpenlaan (bedrijventerrein,
pendelparking) anderzijds, omdat in het stukje Tramstraat tussen de busstelplaats van De
21
Lijn en de Grijpenlaan eenrichtingsverkeer geldt .

20

De rijrichting in deze straat is in de afgelopen jaren reeds meermaals gewijzigd, bijvoorbeeld tijdens werken aan de
Vesten. Dit heeft geen significante invloed op de verkeersstromen in de stationsomgeving.
21

Tijdens de verkeerstelling op 1/9/2011 bleek dat een beperkt aantal bestuurders dit eenrichtingsverkeer negeerde.
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Er zijn drie verbindingen tussen deelgebieden W en Z, via de Biezenstraat, de Walstraat en
de Tramstraat, maar dit zijn alle drie smalle straatjes, officieel voorbehouden voor plaatse22
lijk verkeer .
Deelgebieden Z en N worden verbonden door slechts één tunnel onder de spoorweg, nl.
ter hoogte van de Grijpenwegstraat, maar de smalle tunnel laat slechts verkeer in één
richting tegelijk toe. De andere onderdoorgangen t.h.v. de Mulkstraat en Viaductstraat
werden afgesloten met paaltjes, om deze smalle en dichtbebouwde straten als sluiproute
uit te schakelen. De aangewezen route vanuit deelgebied Z naar het stadscentrum loopt
via de Getestraat en de N29 (Invalsweg).

Vanuit het plangebied naar de R27 zijn er slechts twee directe verbindingen, nl. via de Grijpenlaan
(rotonde) en Groot Overlaar (verkeerslichten). De Grijpenwegstraat loopt (voor autoverkeer) dood
aan de boerderij ten zuiden van Aardgat (ze loopt wel door als fietspad tot aan de rotonde). De
Oorbeeksesteenweg is aan de oostzijde afgesneden van de R27 (stadsuitwaarts is er wel een
verbinding).

Tunnel Grijpenwegstraat onder spoorweg

Tunnel Viaductstraat onder spoorweg, normaliter met
23
paaltjes afgesloten

Met paaltjes afgesloten doorgang Mulkstraat onder
spoorweg

Rotonde R27-Grijpenlaan, gezien vanuit Grijpenlaan

22

Uit de tellingen bleek evenwel dat met name de Walstraat vrij frequent als uitvalsweg vanuit bedrijventerrein Grijpenveld
wordt gebruikt (ca. 130 voertuigen tijdens het avondspitsuur).
23

Op 1/9/2011, toen de foto werd genomen, waren de paaltjes tijdelijk weggenomen vanwege wegenwerken in de Avendorenstraat.
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Inrijverbod Tramstraat vanaf Grijpenlaan

5.1.4.2

Smalle Tramstraat met bus afkomstig van de busstelplaats

Huidige verkeersbelasting wegennet
In de afgelopen jaren werden verkeerstellingen uitgevoerd tijdens de spitsuren op verschillende
wegsegmenten en kruispunten in en rond het plangebied. Zoals gezegd werden deze tellingen aangevuld met enkele kruispunttellingen, uitgevoerd op 1/9/2011. De resultaten van deze tellingen
werden samengevat in onderstaande tabel. Enkel de avondspitstellingen worden vermeld, omdat
niet overal ochtendspitstellingen werden uitgevoerd en de verkeersintensiteiten tijdens de avondspits quasi overal hoger liggen dan tijdens de ochtendspits en dus bepalend zijn qua doorstroming.
Het gaat om gemiddelden per uur. Deze verkeersintensiteiten zijn ook terug te vinden in figuur 5-1.
De cijfers van de verschillende wegsegmenten zijn niet volledig vergelijkbaar omwille van het verschillend jaartal en een verschillende periode die als avondspits beschouwd werd (soms 16-18u,
soms 17-19u), maar ze geven toch een goede indicatie van de verkeersdrukte. Voor de Leuvenselaan (N3) lopen de telmomenten uiteen tussen 2004 en 2010, maar de intensiteiten vertonen een
logische graduele toename stadinwaarts, waardoor de cijfers van 2004/2006 nog als vrij representatief mogen beschouwd worden. Overigens gebeurt de toetsing van de impact van het plan (zie
§5.1.5.3) op kruispunten waarvoor recente telgegevens beschikbaar zijn (MINT 2010, Antea 2011).
De N29 (Invalsweg) en de R27 ten oosten van N29 zijn wegen met een 2x2-profiel. De R27 ten
westen van de N29 (het deel langs het plangebied dus), de N3 (Leuvenselaan) en de andere vermelde straten zijn 2x1-wegen, behalve de Tramstraat (eenrichtingsstraat richting Grijpenlaan). De R27
en de N3 beschikken aan de meeste kruispunten wel over aparte linksafstroken. Ten oosten van de
N223 (Aarschotsesteenweg) gaat de N3 (Vesten) over in een 2x2-profiel, aansluitend op de N29.
Tabel 5-1 Verkeersintensiteiten per wegsegment en rijrichting tijdens de avondspits

Weg
N29
R27

Locatie
Tussen E40 en R27
Ten O van N64
Ten O van Grijpenlaan
Ten W van Grijpenlaan
N3
Ten O van R27
Ten W van Grijpenwegstraat
Ten O van Zijdelingsestraat
Withuisstraat
Grijpenwegstraat t.h.v. N3
Zijdelingsestraat
t.h.v. N3
Grijpenlaan
t.h.v. rotonde R27
Toegang pendelparking
Tramstraat
t.h.v. Grijpenlaan
Groot Overlaar
t.h.v. Getestraat
Mulkstraat
t.h.v. Getestraat
Getestraat
t.h.v. Groot Overlaar
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Richting
Noord
West
West
West
West
West
West
West
Noord
Noord
Noord
Noord
West
Noord
Noord
West

Voert/uur
1124
849
323
433
387
434
490
514
93
180
93
59
10 (illegaal)
204
84
192

Richting
Zuid
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Oost
Zuid
Zuid
Oost

Voert/uur
1089
807
618
243
441
563
659
636
157
184
579
431
122
216
138
234

Bron
Grontmij, 2004
Grontmij, 2004
MINT, 2010
MINT, 2010
Grontmij, 2006
MINT, 2010
MINT, 2010
Grontmij, 2004
MINT, 2010
Antea, 2011
MINT, 2010
NMBS, 2010
Antea, 2011
Antea, 2011
Antea, 2011
Antea, 2011
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In verhouding tot de capaciteit wegencategorisering van de betreffende wegen – rekening
houdend met het profiel, de wegencategorisering en de woondichtheid – zijn de bovenstaande
verkeersintensiteiten beperkt te noemen. Op de lokale wegen is de verkeersintensiteit zelfs zeer
beperkt. Er kan verondersteld worden dat ook in de straten in het plangebied waarvoor geen
telgegevens beschikbaar zijn de verkeersintensiteiten beperkt tot zeer beperkt zijn. Normaliter
zouden zich dus geen (structurele) doorstromingsproblemen mogen voordoen in en rond het
plangebied.
De doorstroming op een weg wordt echter niet zozeer door de wegcapaciteit bepaald, als wel door
de capaciteit van de kruispunten. Een cruciaal kruispunt voor het plangebied is de rotonde R27Grijpenlaan. Op de twee armen van de R27 bedroeg de verzadigingsgraad tijdens de avondspits
slechts 30%. Op de arm Grijpenlaan lag deze een stuk hoger (64%), t.g.v. het uitgaand verkeer van
de pendelparking aan de achterzijde van het station en het bedrijventerrein Grijpenveld, maar is
absoluut nog niet problematisch, al kan zich sporadisch een wachtrij vormen richting rotonde.
Er zijn voor deze rotonde geen verkeerstellingen beschikbaar voor de ochtendspits, maar er kan
redelijkerwijs verondersteld worden dat de verkeersstromen ’s ochtends grosso modo even groot
maar tegengesteld zijn aan die ’s avonds. Het omdraaien van alle verkeersstromen levert volgende
verzadigingsgraden op: 65% op arm R27-oost (grootste instroom naar de parking), 42% op arm
R27-west en 10% op de Grijpenlaan. Geen van deze cijfers wijst op doorstromingsproblemen.
Twee kruispunten kunnen wel als problematisch beschouwd worden: de ongeregelde T-kruispunten van de N3 (Leuvenselaan) met de Grijpenwegstraat en de Zijdelingsestraat. Door de vrij hoge
verkeersintensiteit op de N3 en het ontbreken/te kort zijn van linksafstroken, treedt filevorming op
tijdens de spitsuren, zowel op de N3 zelf (het verkeer dat wacht om linksaf te slaan blokkeert het
doorgaand verkeer) als in de twee zijstraten (moeizaam invoegen tussen het verkeer op de N3).
Minstens de helft van het verkeer dat de Grijpenwegstraat en de Zijdelingsestraat in en uit rijdt
heeft de tussenliggende kleinhandelszone (met o.a. Colruyt en Brantano) als bestemming.
Op de andere kruispunten in en rond het plangebied ligt de verzadigingsgraad (ver) onder de
kritische 80%-drempel ligt. Een deel van het verkeer in de Tramstraat, Viaductstraat,… zou als sluipverkeer kunnen beschouwd worden, maar qua verkeersafwikkeling stelt dit geen problemen.

5.1.4.3

Openbaar vervoer
Als stationsomgeving is het plangebied uiteraard goed ontsloten met het openbaar vervoer. Het
treinstation van Tienen is een IC-station op de lijnen Brussel-Luik en Brussel-Hasselt. Op weekdagen
zijn er overdag 3 treinen per uur in beide richtingen, deel uitmakend van de IC-verbindingen LuikBrussel-Quiévrain, Genk-Landen-Brussel-Aalst-Gent en Landen-Brussel-Gent-De Panne, aangevuld
met een aantal piekuurtreinen.
Het treinstation is ook het centraal knooppunt van het busnetwerk van De Lijn. Het is de eindhalte
van 16 buslijnen, waaronder twee lijnen van de TEC (lijn 5 naar Jodoigne en lijn 339 naar Hannut),
en wordt ook bediend door lijnen 380 en 381, die hun eindhalte hebben aan de Grote Markt (zie
netplan De Lijn). Er zijn drie aanlooproutes naar het station: via de Zijdelingsestraat, de Avendorenstraat (enkelrichting) en de Vierde Lancierslaan, waarvan de laatste veruit de belangrijkste is.
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Openbaar vervoer in de omgeving van het plangebied (Bron: netplan De Lijn)

De meeste lijnen hebben een frequentie van minstens één bus per uur per richting en 40 à 50 busbewegingen (in + uit) per etmaal. Vier lijnen (24,25, 29 en 420) hebben een beperkte frequentie. In
totaal zijn er aan het station van Tienen buiten de schoolvakanties 420 busbewegingen per werkdag. Al deze bussen passeren door de Vierde Lancierslaan, zij het soms slechts in één richting (de
andere rijrichting gaat via de Zijdelingsestraat of de Avendorenstraat).

Station van Tienen met stationsplein (Ijzerenwegstraat)
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Grote pendelparking aan achterzijde station
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Pendelparking aan de NW zijde van het station

Kleine pendelparking aan de ZO zijde van het station

Busstation tussen treinstation en pendelparking

Busstelplaats langs Tramstraat, aan zuidzijde spoorweg

De Leuvenselaan ten westen van de Zijdelingsestraat) wordt bediend door lijnen 380 (Leuven-Boutersem-Tienen) en 381 (Honsem-Boutersem-Tienen). De wijk Mulk wordt bediend door lijnen 360
(Tienen-Jodoigne), 361 (Tienen-Outgaarden) en 362 (Tienen-Mélin). Deze lijnen komen op de
Invalsweg samen met de twee lijnen van de TEC, en gaan vervolgens via de Goossensvest en de
Avendorenstraat naar het station.
De R27 wordt niet gebruikt door het openbaar vervoer. Dit impliceert ook dat, m.u.v. de wijk Overlaar, het plangebied ten zuiden van de spoorweg, en dus ook het bedrijventerrein Grijpenveld en
de achterzijde van het station, geen OV-ontsluiting hebben. Delen van dit gebied liggen wel op
wandelafstand van het OV-knooppunt aan de station, bereikbaar via de voetgangerstunnel onder
de spoorweg.
Momenteel bevindt zich aan de achterzijde van het station aan de Tramstraat een busstelplaats
met ruimte voor 20 à 25 bussen op de site van de voormalige buurtspoorwegen. Deze stelplaats is
via de Tramstraat, de Grijpenwegstraat, de Leuvenselaan en de Zijdelingsestraat verbonden met
het busstation op het stationsplein. De Tramstraat en de Grijpenwegstraat zijn smalle straten, die
eigenlijk niet geschikt zijn voor busverkeer; de tunnel onder de spoorweg laat zoals gezegd maar
verkeer in één richting tegelijk toe. De site van de busstelplaats en de bijhorende gebouwen zijn
beschermd als stadsgezicht en monument (zie hoofdstuk landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie).
Rond het station bevinden zich actueel drie pendelparkings met een gezamenlijke capaciteit van ca.
24
1550 parkeerplaatsen (zie ook figuur 2-2):


24

Grote parking (ca. 1175 pp) aan de achterzijde van het station, ontsloten via de Grijpenlaan en (in één rijrichting) de Tramstraat

Dit cijfer is inclusief de “officieuze” parkeerplaatsen (op de bermen rond de eigenlijke parking,…)
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5.1.4.4

Middelgrote parking (ca. 350 pp) aan de voorzijde, ten NW van het busstation, ontsloten
via de Zijdelingsestraat en het stationsplein (IJzerenwegstraat)
Kleine parking (ca. 25 pp) aan de ZO zijde van het stationsgebouw, ontsloten via de
Ijzerenwegstraat.

Fietsers en voetgangers
Tienen is een zeer belangrijk knooppunt in het fietsroutenetwerk van de provincie Vlaams-Brabant.
Maar liefst tien hoofdroutes komen straalsgewijs samen in Tienen (zie plannetje).

Functioneel fietsroutenetwerk (rood = hoofdroute, paars = functionele fietsroute, oranje =
alternatieve functionele fietsroute (bron: www.mobielvlaanderen.be)
Van de tien hoofdroutes lopen er twee in of langs het plangebied: de route vanuit Kumtich via de
Leuvenselaan, de Astridvest en de Goossensvest, en de route vanuit Hoegaarden via Groot Overlaar en de Mulkstraat. De Oorbeeksesteenweg vormt een functioneel fietsroute en de as Grijpenwegstraat-Tramstraat-Viaductstraat een alternatieve functionele fietsroute. Met uitzondering van
de Leuvenselaan, zijn deze fietsroutes losgekoppeld van de ontsluitingsroutes voor autoverkeer
(R27, N29, Grijpenlaan). De functionele fietsroute via de Oorbeeksesteenweg en de alternatieve
route via de Grijpenwegstraat kruisen weliswaar de R27, maar gezien de vrij lage verkeersintensiteit op de R27 (zie §5.1.4.2) is dit niet echt als een veiligheidsprobleem te beschouwen.
De R27 (tussen de N3 en de N29), de N3, de N29 en de N221 zijn voorzien van vrij- of aanliggende
fietspaden. Op korte afstand van de N29 loopt bovendien een fietspad langs de Gete. De Grijpenlaan heeft geen fietspaden, maar hier vormt de (deels autovrije) Grijpenwegstraat een goed fietsalternatief, althans voor het fietsverkeer tussen de R27 en het station. Voor de werknemers van de
bedrijven op het bedrijventerrein die met de fiets komen, is dit uiteraard geen valabel alternatief.
In de Grijpenwegstraat zijn er fietspaden/fietssuggestiestroken in het deel tussen de N3 en de
Tramstraat, maar deze worden onderbroken t.h.v. de smalle tunnel onder het spoor. De andere
wegen in het plangebied hebben geen fietspaden, maar gelet op hun lage wegencategorisering en
verkeersintensiteit is dit geen vereiste.
Voor fietsers zijn er drie verbindingen tussen de delen van het plangebied langs weerszijden van
het spoor, nl. via de tunnels van de Grijpenwegstraat, Viaductstraat en Mulkstraat onder de
spoorweg. Bij de Grijpenwegstraat zorgt het smal profiel van de tunnel in combinatie met het vrij
druk auto- en busverkeer (route busstelplaats – busstation) voor een potentieel veiligheidsprobleem. De tunnels van de Viaductstraat en de Mulkstraat zijn als zeer veilige fietsdoorgangen te
beschouwen, aangezien ze afgesloten zijn voor autoverkeer.
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Op diverse plaatsen rond het station en in het stationsgebouw zelf (zie foto) zijn in totaal enkele
honderden fietsenstallingen aanwezig. Dit aanbod is ruimtelijk onduidelijk georganiseerd en volstaat niet om aan de behoefte te voldoen.
De voetgangersvoorzieningen in het plangebied hangen af van de bebouwingsgraad van de straat
in kwestie. De schaars bebouwde straten ten zuiden van de spoorweg beschikken (logischerwijs)
zelden over voetpaden. Voor voetgangers zijn er vier doorgangen onder de spoorweg: naast de drie
bovengenoemde verbindingen is er ook de voetgangerstunnel t.h.v. het station die tegelijkertijd de
perrons bedient. Vanwege de trappen aan de kant van het station is deze tunnel niet geschikt voor
fietsers (aan de kant van de pendelparking is er een hellend vlak).
De voetgangstunnel komt uit op de grote pendelparking. De
enige voetgangersverbinding tussen deze parking en bedrijventerrein Grijpenveld is via de Grijpenlaan. Er zijn geen “shortcuts” tussen de parking en het bedrijventerrein t.g.v. de aanwezigheid van de “holle weg” met steile taluds, gevormd door
de Tramstraat. Daardoor liggen de bedrijven in de Walstraat,
die in vogelvlucht op slechts 300 m van het station liggen (gele
pijl), op bijna 1 km wandelafstand ervan (witte pijl).

Autovrij deel van Grijpenwegstraat nabij rotonde R27Grijpenlaan als onderdeel van alternatieve fietsroute

5.1.5

Geplande toestand en effecten

5.1.5.1

Ontsluiting en bereikbaarheid

5.1.5.1.1

Fietsenstalling in het stationsgebouw

Zacht verkeer
Voor fietsers en voetgangers zal de interne ontsluiting en bereikbaarheid van het plangebied duidelijk verbeteren, dankzij het verplaatsen en verruimen (tot 8m) van de bestaande voetgangerstunnel
t.h.v. het station (matig positief effect). Het hoofddoel van deze verruimde doorgang is het creëren
van een optimale toegankelijkheid voor het nieuwe parkeergebouw, maar tegelijkertijd wordt de
bereikbaarheid van het station en het stadscentrum voor fietsers en voetgangers vanuit heel het
plangebied verbeterd. Voor de voetgangers gaat het enkel om een aangenamere verbinding t.o.v.
de bestaande smalle voetgangerstunnel. Voor de fietsers betekent het een duidelijke inkorting van
de bestaande route via de Tramstraat en de Viaductstraat (weliswaar met de fiets aan de hand in
de nieuwe tunnel).
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Bestaande en geplande voetgangerstunnel
Het parkeergebouw zoals het in het Stadsontwerp wordt geconcipieerd (zie §2.3.2) overbrugt de
barrière van de “holle weg”. Het is aangewezen om hiervan gebruik te maken om een directe voetgangersverbinding te creëren tussen het station en de bedrijven in de Walstraat doorheen het
parkeergebouw (o.a. over het dak van het lage deel van het gebouw).
Het Masterplan voorziet in de aanleg van een fietspad doorheen het zgn. spoorpark. Dit fietspad
neemt de rol van de Tramstraat – waarvan het tracé deels zal ingenomen worden door het nieuw
parkeergebouw – over als onderdeel van de alternatieve functionele fietsroute tussen de Grijpenwegstraat en de Viaductstraat (zwak positief effect).

Voorgestelde fietsstructuur (rode bollen = fietsenstallingen aan voor- en achterzijde station)
In het Masterplan werd eveneens voorgesteld om op deze fietsroute de Billekensweg als alternatief
te nemen voor de Grijpenwegstraat (stippellijn op figuur), met een fietsbrug over de R27 t.h.v. het
spoorwegviaduct. Hiermee zou deze route niet alleen aanzienlijk verkort worden maar zou ook het
knelpunt t.h.v. de rotonde R27-Grijpenlaan wegvallen. Een andere optie kan zijn om een aparte
beveiligde fietsoversteek over de R27 te maken ca. 300 m ten NW van de rotonde, t.h.v. de plaats
waar de Grijpenwegstraat de R27 bereikt (pijltje). Ook hiermee kan de fietsroute inzienlijk ingekort
worden.
Tijdens de inspraak werd een alternatief voorgesteld voor de fietssnelweg Leuven-Tienen. Deze
route is ruim 18 km lang en ze volgt zoveel mogelijk de spoorlijn 36, via Korbeek-Lo, Lovenjoel,
Vertrijk, Roosbeek en Kumtich. Voor deze route geldt dat het traject momenteel onderzocht
25
wordt . De varianten zoals voorgesteld kunnen in het kader van de haalbaarheidsstudie die binnen
dat proces is voorzien meegenomen worden. Het in de inspraak voorgestelde tracé valt voor het

25

Bron: http://www.vlaamsbrabant.be/verkeer-mobiliteit/fiets/fietssnelwegen/tienen-leuven/index.jsp
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deel binnen het plangebied samen met de fietsverbinding die door het SpoorPark loopt. Het deel
tussen het station en de Mulkstraat – waar in de inspraakreactie een fietspad ten noorden van de
spoorlijn wordt gesuggereerd – is technisch ook mogelijk, maar levert geen significante positieve of
negatieve effecten op. Ten aanzien van het PRUP kan gesuggereerd worden om de mogelijkheden
voor de inplanting van het fietspad niet te strikt vast te leggen, zodat in overleg de verschillende
alternatieven (of beide) mogelijk blijven.

5.1.5.1.2

Autoverkeer
De belangrijkste verkeerskundige ingreep in het plan t.a.v. autoverkeer is het “knippen” van de
Tramstraat voor autoverkeer. Daardoor valt de “shortcut” vanaf de Leuvenselaan via de Tramstraat
en de Grijpenwegstraat weg. Deze “shortcut” bestaat in de huidige toestand (officieel) weliswaar
enkel richting pendelparking door het eenrichtingsverkeer in het oostelijk uiteinde van de Tramstraat. Indien de wegenhiërarchie gerespecteerd wordt, zal in de toekomst al het autoverkeer van
de pendelparking afgewikkeld moeten worden via de Grijpenlaan en de R27, inclusief het verkeer
dat de voorkant van het station heeft als herkomst/bestemming.
Puur vanuit bereikbaarheid bekeken kan het knippen van de Tramstraat als een negatieve ingreep
beschouwd worden voor de pendelparking, de bewoning in de Tramstraat en bedrijventerrein Grijpenveld, omdat voor bepaalde bewegingen een aanzienlijke omrijfactor gecreëerd wordt (zwak tot
matig negatief effect). Qua verkeersleefbaarheid (zie verder) en ook vanuit wegenhiërarchie wordt
het daarentegen als een positieve maatregel beschouwd, omdat de Grijpenwegstraat en de Tramstraat qua wegprofiel totaal ongeschikt zijn om grote verkeersstromen te verwerken.
Voor het overige heeft het plan geen significant effect op de ontsluiting en bereikbaarheid van het
plangebied en haar directe omgeving voor autoverkeer (inclusief busverkeer van De Lijn).

5.1.5.2

Verkeersgeneratie van de geplande functies
De schatting van de verkeersgeneratie van de verschillende geplande functies is gebaseerd op het
rapport “Strategisch Masterplan stationsomgeving Tienen – Ondersteunende haalbaarheidsanalyse – Mobiliteitseffecten” (Omgeving en MINT, maart 2010) en eigen berekeningen op basis
van kengetallen. Voor de functies wonen, kantoren, kleinhandel en industrie wordt er daarbij van
uitgegaan dat de hun parkeercapaciteit afgestemd is op hun verkeersgeneratie, m.a.w. dat ze hun
parkeerbehoefte volledig op eigen terrein kunnen opvangen, en tegelijk geen overtollig parkeeraanbod hebben.

5.1.5.2.1

Pendelparking(s)
Aan de achterzijde van het station wordt een parkeergebouw voorzien met 1650 plaatsen. Dit
parkeergebouw vervangt de drie bestaande pendelparkings (in open lucht), die samen ca. 1550
parkeerplaatsen tellen. De totale parkeercapaciteit wordt verhoogd met ca. 100 plaatsen, om in te
spelen op de verwachte en nagestreefde verhoging van het aantal treingebruikers.
De verkeersgeneratie van de parkings wordt ingeschat via extrapolatie van het aantal aankomende
en vertrekkende auto’s aan de huidige pendelparking achter het station, zoals geteld door NMBS
op 19 en 21 januari 2010. Daarbij wordt rekening gehouden met het drukste uur ’s ochtends (7-8u)
en ’s avonds (17-18u). Dit levert volgende resultaten op:

Parking
Huidige grote parking
Huidige middelgrote parking
Huidige kleine parking
Totaal huidig aanbod
Nieuw parkeergebouw
Toename totaalparkeeraanbod
Toename t.h.v. Grijpenlaan
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Aantal pp
1175
350
25
1550
1650
+100
+475

Ochtendspits (7-8u)
inkomend
Uitgaand
583
78
174
23
12
2
769
103
819
110
+50
+7
+236
+32

Avondspits (17-18u)
inkomend
uitgaand
76
645
23
192
2
14
100
851
107
906
+7
+55
+31
+261
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Netto zou het nieuw parkeergebouw tijdens het ochtend- en avondspitsuur dus resp. 57 en 62 bewegingen extra genereren t.o.v. de 3 huidige parkings samen. In geval van een verdere uitbreiding
van het parkeergebouw met 200 parkeerplaatsen tot ca. 1850 pp (zie §2.3.3), zouden daar nog
eens resp. 112 en 123 bewegingen bijkomen.

5.1.5.2.2

Kantoren en kleinhandel
Kantoren en/of kleinhandel worden voorzien op verschillende locaties binnen het plangebied:


Het zgn. kopgebouw van het nieuw parkeergebouw zal ingevuld worden met een mix van
functies, met een totale vloeroppervlakte van ca. 6500 m². De exacte invulling van deze
oppervlakte is nog niet bepaald, althans de verdeling tussen kantoren en wonen, samen
ca. 6000 m². Voorts wordt ca. 500 m² commerciële diensten en voorzieningen gericht op
pendelaars en werknemers.



De bestaande detailhandelszone in de Zijdelingsestraat wordt gereorganiseerd en uitgebreid met de huidige pendelparking, met ruimte voor uitbreiding van de vloeroppervlakte
van de huidige ca. 8200 m² naar ca. 12500 m².



In het te renoveren stationsgebouw en postgebouw en in de nieuwbouw naast het postgebouw en op de NW kop van het stationsplein zijn openbare en/of commerciële functies
mogelijk. Zgn. trafficgerelateerde kleinhandel en diensten beslaan maximaal 1000 m². De
resterende oppervlakte voor een gemengd kantoor- en woonprogramma bedraagt maximaal ca. 800 m² in het postgebouw (indien er geen kleinhandel wordt ondergebracht) en
ca. 1800 m² in de aanpalende nieuwbouw.

Qua verkeersgeneratie tijdens de avondspits kan uitgegaan worden van volgende kengetallen per
1000 m² vloeroppervlakte (werknemers + bezoekers; bron: Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen):



Kleinhandel:
Kantoren:

inkomend: 33
uitgaand: 34
0,8
9,2

totaal: 67 auto’s
10 auto’s

Dit zijn kengetallen voor een gemiddelde stedelijke omgeving. Gelet op de zeer goede OV-ontsluiting en bereikbaarheid per fiets, kunnen deze t.a.v. het stationsproject zeker als een worst casebenadering beschouwd worden. Voor de zgn. trafficgerelateerde kleinhandel en diensten aan de
voor- en achterzijde van het station wordt geen verkeersgeneratie in rekening gebracht. Er wordt
immers vanuit gegaan dat deze voorzieningen gebruikt zullen worden door pendelaars, bewoners
en werknemers die reeds ter plaatse zijn, en meegerekend worden in de verkeersgeneratie van de
pendelparking, woningen en kantoren. Voor kleinhandelszone Zijdelingsestraat wordt de verkeersgeneratie wel apart in rekening gebracht, omdat het hier om verplaatsingen gaat die specifiek op
Colruyt, Brantano, Dreamland,… gericht zijn.
Toepassing van de kengetallen levert volgende aantallen autobewegingen op tijdens de avondspits:

5.1.5.2.3



Kopgebouw parkeergebouw:

Kantoren (6000 m²):
60 auto’s
(worst case bij 100% kantoren en 0% woningen)



Handelszone Zijdelingsestraat:

Huidige opp. (8200 m²):
Geplande opp. (12500 m²):
Toename (+ 4300 m²):



Postgebouw en nieuwbouw:
Kantoren (2600 m²):
26 auto’s
(worst case bij 100% kantoren en 0% woningen en kleinhandel)

551 auto’s
840 auto’s
289 auto’s

Wonen
Op verschillende plaatsen in het plangebied worden nieuwe woningen voorzien:
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Op de bovenverdiepingen van het postgebouw en de aanpalende nieuwbouw en in het
kopgebouw van het parkeergebouw: aantal nog te bepalen
Langs de Tramstraat: ca. 80 appartementen
Op de westelijke kop van het stationsplein: ca. 40 appartementen
In het binnengebied tussen Viaductstraat, Mulkstraat en spoorweg: ca. 90 grondgebonden
woningen en appartementen

Qua verkeersgeneratie van woningen kan voor A-locaties zoals deze uitgegaan worden van 3,25
gemiddeld voertuigbewegingen per woning per dag, waarvan 12% tijdens het avondspitsuur (9% in
26
en 3% uit) (bron: Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen) . De woningen in het postgebouw,
de aanpalende nieuwbouw en het kopgebouw van het parkeergebouw worden niet meegeteld,
omdat de potentiële woonoppervlakte volgens het worst case-scenario volledig door kantoren
27
ingenomen wordt . Voor de andere woonprojecten levert het kengetal volgende verkeersstromen
op:




5.1.5.2.4

Tramstraat:
Kop stationsplein:
Viaductstraat:

31 auto’s
16 auto’s
35 auto’s

Bedrijventerrein Grijpenveld (autonome ontwikkeling)
Het bedrijventerrein Grijpenveld is ca. 54 ha groot, waarvan ca. 7,4 ha nog niet ingevuld (onbe28
bebouwde percelen of delen van percelen) . Het Masterplan voorziet geen specifieke acties in dit
gebied, maar er wordt wel verondersteld dat het bedrijventerrein via autonome groei volledig zal
ingevuld geraken.
De kengetallen voor regionale bedrijventerreinen geven aan dat per dag en per ha gemiddeld 34
personenwagen- en 36 vrachtwagenbewegingen gegenereerd worden (bron: CROW). Voor 7,4 ha
komt dit overeen met 250 personenwagens en 266 vrachtwagens). Bijna een derde van de personenwagenbewegingen vinden plaats tijdens het drukste avondspitsuur, tegenover slechts ca. 10%
van de vrachtwagenbewegingen. In totaal gaat het om volgende bijkomende verkeersstromen:




5.1.5.3
5.1.5.3.1

Personenwagens: inkomend: 23
Vrachtwagens:
13
Totaal:
36

uitgaand: 58
13
71

totaal: 81
26
107

Afwikkeling autoverkeer
Grijpenlaan en rotonde Grijpenlaan-R27
In de Grijpenlaan is een aanzienlijke toename van het verkeer te verwachten, t.g.v. de vervanging
van de huidige pendelparking door het parkeergebouw, dat in de basisvariant 475 parkeerplaatsen
meer telt, de inplanting van nieuwe functies in het kopgebouw en de verdere invulling van het
bedrijventerrein. Dit zou tijdens de avondspits zorgen voor ca. 460 bijkomende voertuigen op de
Grijpenlaan (70 richting station, 390 richting R27). Er kan verondersteld worden dat vrijwel al dit
verkeer ook aan de rotonde passeert (pendelaars uit de wijk Mulk komen normaliter niet met de
auto naar het station).

26

Dit kengetal gelden voor het gemiddeld woningbestand in Vlaanderen. Appartementen en sociale woningen genereren
gemiddeld minder verkeer omdat hun huishoudens gemiddeld een lager autobezit en -gebruik hebben (kleinere gezinnen,
meer ouderen en andere niet-werkenden). Ingeval een relatief hoger percentage appartementen en/of sociale woningen
voorzien wordt, kan het gebruikte kengetal als een worst case benadering beschouwd worden.
27

A rato van gemiddeld 100 m² per woning (appartement), bedraagt de verkeersgeneratie van 1000 m² woningen slechts
ca. 4 bewegingen per uur tijdens het avondspitsuur, tegenover ca. 10 bewegingen voor 1000 m² kantoren.
28

Inschatting bekomen via interpretatie van orthofoto op www.agiv.be
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Daar staat echter tegenover dat ca. 125 actuele voertuigbewegingen wegvallen door het afsluiten
van de Tramstraat (ca. 120 uitrijdende en enkele “illegaal” inrijdende auto’s). In tegenstelling tot
het parkingverkeer, is het verkeer uit de Tramstraat veel lokaler van aard, en gaat een deel ervan
wel via de Walstraat en de Viaductstraat naar de wijk Mulk. Het aandeel lokaal verkeer is niet
gekend, maar stel dat dit geldt voor 1/3 van het totaal, dan zouden t.h.v. de rotonde ca. 80 auto’s
wegvallen.
Netto zou er aldus op de Grijpenlaan t.h.v. de rotonde een toename zijn met ca. 310 (390-80)
auto’s richting R27 en ca. 70 richting Tramstraat/parking. De actuele verkeersstroom t.h.v. de R27
(telling 2010) bedraagt 579 auto’s richting rotonde (+54%) en 93 richting parking (+75%).
Indien dit bijkomend verkeer wordt toegevoegd aan de actuele verkeersstromen op de rotonde
Grijpenlaan-R27, waarbij de huidige verdeling van het verkeer van de Grijpenlaan over de 2 armen
29
van de R27 behouden wordt , zou de verzadigingsgraad op de Grijpenlaan richting rotonde sterk
toenemen tijdens de avondspits, nl. van 64% naar 98%, en dus met ernstige filevorming gepaard
gaan (sterk negatief effect volgens significantiekader).
Indien de capaciteit van de parking zou uitgebreid worden van 1650 naar 1850 plaatsen (cfr.
§2.3.3), komen er nog eens 110 uitgaande voertuigen bij tijdens het avondspitsuur, en stijgt de
verzadigingsgraad op de Grijpenlaan richting rotonde naar 110%. Bovendien wordt nog hierbij geen
rekening gehouden met een te verwachten autonome groei van het verkeer op de R27.
Dit is dus een ernstig knelpunt, dat evenwel eenvoudig kan opgelost worden, nl. door het voorzien
van een bypass van de Grijpenlaan naar de R27 richting Leuven. De verzadigingsgraad op de arm
naar de rotonde zou daardoor dalen van 98% naar 67%, en dus ongeveer naar het huidig niveau
terugkeren. Bij een parking met 1850 pp zakt de verzadigingsgraad met bypass van 110% naar 75%.
Fysiek mag deze ingreep weinig problemen stellen, met een beperkte aanpassing van het fietspad
en een voorsorteerstrook op de Grijpenlaan (zie figuur).
Voorts moet benadrukt worden dat de uitbreiding van de parkeercapaciteit aan de achterzijde van
het station (zelfs tot 1850 pp) slechts een beperkte invloed heeft op de doorstroming op de R27
zelf (althans bij gelijkblijvend rechtdoor gaand verkeer). De verzadigingsgraad op de twee R27armen, die nu ca. 30% bedraagt, zou bij een parking van 1850 pp slechts stijgen tot resp. 37 en
40%.
Om een nauwkeuriger inschatting te kunnen maken van de impact van het bijkomend verkeer op
de rotonde, werd door MINT een microsimulatie uitgevoerd m.b.v. VISSIM-software (“Mobiliteitsevaluatie rotonde R27”, Omgeving en MINT, 2010). Uit deze simulatie bleek dat, uitgaand van een
verkeerstoename met 30% op de Grijpenlaan, de wachtrijen op de twee R27-armen van de rotonde
niet noemenswaardig langer worden (het inkomend verkeer is ’s avonds immers beperkt). Maar op
de arm van de Grijpenlaan (uitgaand verkeer) zou de wachtrij wel aanzienlijk langer worden: van
maximaal ca. 275 m in de huidige situatie naar ca. 700 m bij een verkeerstoename van 30%. De filevorming zou bovendien veel langer aanhouden: van max. 15’ rond 17u15 in de huidige toestand
naar ca. 1 uur.
Indien een bypass richting Leuven voorzien wordt, zou er bij een verkeerstoename van 30% nog
altijd een maximale wachtrijlengte van 400 à 500 m optreden, maar deze filevorming zou zich qua
tijdsduur beperken tot ca. 30 seconden, wat acceptabel kan geacht worden. De wachtrijlengte op
de Grijpenlaan zal omgekeerd evenredig zijn met de lengte van de voorsorteerstrook richting
bypass.
Ook tijdens de ochtendspits genereert het parkeergebouw een aanzienlijke grotere verkeersstroom
dan de huidige pendelparking, maar dan in omgekeerde richting. Zoals in de bestaande toestand
werd de ochtendspitssituatie bij benadering gesimuleerd door alle verkeersstromen van de avondspits om te draaien. Bij een parkeergebouw van 1650 pp levert dit op de oostelijke R27-arm van de
29

Huidige verdeling: inkomend: 21% vanuit het westen, 79% vanuit het oosten; uitgaand: 32% naar het westen, 68% naar
het oosten (o.a. richting oprit E40)
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rotonde een problematische toename van de verzadigingsgraad op van 65% naar 94%, en zelfs tot
105% bij een parking van 1850 pp. De andere armen leveren geen problemen op: R27-west max.
58%, Grijpenlaan max. 19%.
Maar dit betekent dat ook op de R27-oost een bypass hoogst wenselijk is voor het rechts afslaand
verkeer richting station. Aangezien deze stroom tijdens de ochtendspits beduidend groter is dan de
stroom rechtdoor, zakt de verzadigingsgraad op de rotondearm door een bypass spectaculair, tot
max. 26%. Ook de aanleg een bypass van de R27-oost naar de Grijpenlaan stelt normaliter weinig
technische problemen (blauwe pijl op schets).

Voorstel bypass(en) met aanpassing fietspad en voorsorteerstrook op Grijpenlaan

5.1.5.3.2

Tramstraat-Grijpenwegstraat en kruispunt met Leuvenselaan
De Grijpenwegstraat moet enerzijds het verkeer van de 80 nieuwe woningen langs de Tramstraat
verwerken, maar de belangrijkste ingreep is de uitbreiding en reorganisatie van de detailhandelszone Zijdelingsestraat. Deze wordt momenteel ontsloten via 3 toegangen, langs de Grijpenwegstraat, de Leuvenselaan (Brantano) en de Zijdelingsestraat (Colruyt), waarbij de Grijpenwegstraat
ongeveer een derde van het verkeer verwerkt. In het nieuw ontsluitingsconcept zou in de toekomst
de volledige verkeersafwikkeling via de Grijpenwegstraat plaatsvinden.
Het plan zou aldus leiden tot 688 bijkomende voertuigen in de Grijpenwegstraat tijdens de avondspits (347 vanaf de N3, 341 er naartoe). De actuele verkeersintensiteit in deze straat bedraagt
volgens de telling van 2010 slechts 250 auto’s per uur (157 vanaf N3, 93 naar N3) en zou dus bijna
verviervoudigd worden. Ter relativering moet wel gesteld worden dat deze sterke toename enkel
geldt voor het stukje van de straat tussen de ingang van de kleinhandelszone en de Leuvenselaan
(ca. 50 m). In de rest van de straat is enkel het verkeer van de nieuwe woningen in de Tramstraat
relevant, en dit is beperkt in omvang (23 in + 8 uit). Bovendien moet ermee rekening gehouden
worden dat het afsluiten van de Tramstraat t.h.v. de Grijpenlaan voor een verkeersafname in de
Grijpenwegstraat zal zorgen.
Op zich is een verkeersintensiteit van 450 à 500 pae per rijrichting overigens niet problematisch.
Het probleem stelt zich op het kruispunt van de Grijpenwegstraat met de Leuvenselaan, dat de
bijna 700 bijkomende voertuigen immers ook moet verwerken. Zoals aangegeven in §5.1.4.2 stelt
dit kruispunt in de huidige situatie al problemen voor het in- en uitrijdend verkeer tijdens de spitsuren. Bijna 700 bijkomende voertuigen zouden resulteren in onaanvaardbare filevorming, zowel op
de N3 als in de Grijpenwegstraat. De file op de N3 zou zich bovendien tot aan of voorbij het kruispunt met de Zijdelingsestraat uitstrekken (sterk negatief effect).
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Het herinrichten van het kruispunt Leuvenselaan-Grijpenwegstraat met verkeerslichten én een
linksafstrook naar de Grijpenwegstraat kan reeds als hoogst wenselijk beschouwd worden in de
huidige toestand, en wordt noodzakelijk geacht bij de reorganisatie en uitbreiding van de kleinhandelszone Zijdelingsestraat en (in veel mindere mate) bij de ontwikkeling van het woonproject in
de Tramstraat. Om de doorstroming van het openbaar ver-voer (vooral de bewegingen van en naar
de nieuwe busstelplaats) te garanderen moeten deze verkeerslichten beïnvloedbaar zijn door de
buschauffeurs van De Lijn.
Tevens is het wenselijk om de toegang van de parking van de kleinhandelszone zo ver mogelijk van
het kruispunt met de N3 te plaatsen (m.a.w. zo dicht mogelijk bij de spoorweg), en dit om het risico
te beperken op terugslag van de wachtrij in de Grijpenwegstraat vanaf de N3 tot op de parking en
vooral vanaf de ingang van de parking tot op de N3.

5.1.5.3.3

Zijdelingsestraat en kruispunt met Leuvenselaan
De Zijdelingsestraat vormt de ontsluitingsweg voor het woonproject op de kop van het stationsplein, maar de verkeersgeneratie van dit project is zeer beperkt (16 auto’s tijdens de avondspits).
Daar staat tegenover dat deze straat twee veel belangrijkere verkeersstromen zal verliezen:


Zowat de helft van het verkeer van/naar de kleinhandelszone Zijdelingsestraat (cfr.
huidige ingang parking Colruyt), indien de ontsluiting van deze zone zoals gepland volledig
geconcentreerd wordt op Grijpenwegstraat (zie hiervoor)



Het merendeel van het verkeer van/naar de pendelparking ten NW van het station, waarvan de parkeercapaciteit (350 pp) overgebracht wordt naar het nieuw parkeergebouw

Er kan dus verondersteld worden dat de Zijdelingsestraat het overgrote deel van haar verkeer (80 à
90%) zal kwijtspelen. Dit zal o.a. de doorstroming van de bussen van De Lijn (tussen de nieuwe
stelplaats en het station) sterk ten goede komen.
Maar nog belangrijker is dat het verdwijnen van de ingang van Colruyt en de pendelparking zal
zorgen voor een aanzienlijke ontlasting van het kruispunt met de Leuvenselaan, omdat het grootste deel van de afslagbewegingen zullen wegvallen. Daardoor zou een omvorming naar een lichtengeregeld kruispunt – die in de huidige toestand als wenselijk kan beschouwd worden – overbodig
worden. De te installeren verkeerslichten t.h.v. de Grijpenwegstraat (zie hiervoor) zullen voor een
fasering van het verkeer op de N3 zorgen, waardoor de linksafbewegingen van en naar de Zijdelingsestraat sowieso veel gemakkelijker worden (matig positief effect).
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5.1.5.3.4

ZO zijde station
Aan de ZO zijde van het station komt er enerzijds verkeer bij, afkomstig van de nieuwe woningen
en openbare en/of commerciële functies in het postgebouw en de bijhorende nieuwbouw, en gaat
er anderzijds verkeer af door het verdwijnen van de kleine pendelparking. Al deze verkeersstromen
zijn echter zeer klein, en netto zou het slechts om een toename met maximaal ca. 10 voertuigen
gaan tijdens de avondspits, wat als verwaarloosbaar kan beschouwd worden.

5.1.5.3.5

Viaductstraat
De ca. 90 nieuwe woningen in het binnenblok Viaductstraat-Mulkstraat-spoorweg worden allemaal
ontsloten via de Viaductstraat. Het gaat om ca. 35 auto’s tijdens de avondspits (26 inkomend, 9
uitgaand), te verdelen over drie rijrichtingen: richting stadscentrum (tunnel onder spoorweg),
richting Mulkplein (wijk Mulk) of via de Walstraat richting Grijpenlaan. Aangezien de huidige
verkeersintensiteit in de Viaductstraat slechts ca. 200 auto’s bedraagt (beide richtingen samen), zal
het effect van het nieuw woonproject verwaarloosbaar zijn.

5.1.5.3.6

Cumulatieve effecten op het bovenlokaal wegennet
In het basisscenario heeft de bijkomende kleinhandelsoppervlakte in de kleinhandelszone Zijdelingsestraat veruit de grootste verkeersimpact (in totaal ca. 290 bijkomende auto’s tijdens het
avondspitsuur). De woonprojecten genereren samen maximaal ca. 90 autobewegingen, de kantoren maximaal ca. 85 bewegingen, de netto uitbreiding van de pendelparkingcapaciteit ca. 20
bewegingen en de verdere invulling van het bedrijventerrein Grijpenveld ca. 105 bewegingen..
De bovenlokale weg die het sterkst beïnvloed wordt door het plan is de Leuvenselaan, aangezien
deze het verkeer van de uitbreiding van kleinhandelszone Zijdelingsestraat en de woonprojecten
Tramstraat en Kop van Stationsplein zal moeten opvangen, evenals een deel van het verkeer
van/naar de het nieuw parkeergebouw aan de overzijde van het spoor dat omrijdt via de R27.
Anderzijds valt het verkeer weg van de huidige parking aan de NW zijde van het station, evenals
het verkeer richting Grijpenlaan en grote pendelparking via de Tramstraat.
De verkeersgeneratie van de uitbreiding van kleinhandelszone Zijdelingsestraat en woonproject
Tramstraat, beide te ontsluiten via de Grijpenwegstraat, werd geschat op 320 voertuigbewegingen
(289+31, zie §5.1.5.2). Uitgaand van een min of meer gelijke verdeling van het verkeer over de ver30
schillende rijrichtingen (in- en uitgaand, stadin- en uitwaarts) kan dus geschat worden dat er per
wegsegment (ten W en ten O van de kleinhandelszone) en rijrichting cumulatief ca. 80 voertuigen
zouden bijkomen. De kop van het Stationsplein genereert maximaal een 10-tal voertuigen per rijrichting op de Leuvenselaan. Voorts kan verondersteld worden dat de balans tussen bijkomend
verkeer door het omrijden langs de R27 naar het parkeergebouw en wegvallend verkeer van de
huidige pendelparking aan het station positief is (netto minder verkeer).
Op basis van de wegcapaciteit en huidige verzadigingsgraad van de Leuvenselaan kan gesteld
worden dat er nog voldoende restcapaciteit voorhanden om de verkeersgeneratie van het plan op
te vangen; het effect wordt als maximaal zwak negatief beoordeeld. De voorwaarde is wel dat de
actuele/toekomstige knelpunten t.h.v. de kruispunten met de Grijpenwegstraat en Zijdelingsestraat
opgelost worden (zie hiervoor).
Ook de R27 en de Grijpenlaan zullen een duidelijke verkeerstoename kennen, maar voor deze
wegen geldt zeker dat er nog ruim voldoende restcapaciteit aanwezig is (geen significant effect). De
rotonde met de Grijpenlaan vormt zoals gezegd wel een ernstig knelpunt. Om lange files te vermijden, zijn hier twee bypassen noodzakelijk:
 van R27-oost naar Grijpenlaan voor de instroom naar de parking tijdens de ochtendspits;
 van Grijpenlaan naar R27-west voor de uitstroom van de parking tijdens de avondspits.

30

In realiteit lag het aantal voertuigen tijdens de avondspitstellingen stadinwaarts ongeveer een kwart hoger dan stadsuitwaarts.
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Met deze twee bypassen zou de verzadigingsgraad op de twee R27-armen (ruim) onder de 60%
blijven (ook bij een parking van 1850 pp), en zou de uitbreiding van de parkeercapaciteit achter het
station geen significante invloed hebben op de doorstroming op de R27 zelf.
Aangezien het verkeer van de pendelparking en de nieuwe functies zich normaliter snel verspreidt
over het wegennet, afhankelijk van haar herkomst/bestemming, kan verondersteld worden dat het
plan geen significante effecten heeft op de rest van het bovenlokaal wegennet.
Door het afsluiten van de straat t.h.v. de Grijpenlaan en het verdwijnen van de busstelplaats zal het
verkeer in de Tramstraat aanzienlijk afnemen, en dit ondanks de inplanting van ca. 80 nieuwe
woningen. Ook de Grijpenwegstraat ten zuiden van de ingang van de kleinhandelszone profiteert
hier mee van (matig positief effect).
De effecten van het Masterplan op de verkeersintensiteit in de (overige) straten van de stationswijk
en in de wijk Mulk zijn niet significant tot zwak positief (verdwijnen pendelparkings vs. bijkomend
verkeer van nieuwe woningen en functies).

5.1.5.4

Openbaar vervoer
Het plan heeft op zich geen invloed op het aanbod aan openbaar vervoer (geen significant effect).
Maar de geplande ont-wikkelingen in het plangebied vormen wel een stimulans voor meer
openbaar vervoersgebruik:





De nieuwe commerciële en kantoorvoorzieningen trekken bezoekers, die vlot met het OV
kunnen komen
De nieuwe bewoners in de stationsbuurt kunnen vlot het OV nemen voor hun (woonwerk-)verplaatsingen.
De uitbreiding van de capaciteit van de pendelparking(s) trekt nieuwe treinreizigers aan.
De verbeterde fietsverbindingen en de uitbreiding van het aantal fietsenstallingen stimuleren de combinatie fiets-OV.

Daardoor wordt een uitbreiding van het OV-aanbod (zowel trein als bus) op termijn wenselijk én
noodzakelijk (zwak tot matig positief effect).
Het plan heeft geen effecten t.a.v. de tracés van de buslijnen. Er zijn immers geen buslijnen die
gebruik maken van de Tramstraat, die zal afgesloten worden t.g.v. de Grijpenlaan. In de Leuvenselaan ten westen van de Grijpenwegstraat kan een duidelijke verkeerstoename verwacht worden
(zie hierboven), maar dit wegsegment wordt slechts gebruikt door 2 van de 18 buslijnen in Tienen.
Een aantal actoren suggereren om een deel van de bushaltes, b.v. deze van de TEC, te verplaatsen
naar de achterzijde van het station. Naast het feit dat de ruimte-inname die hiermee gepaard zou
gaan ten koste zou gaan van het “spoorpark”, wordt deze suggestie evenmin ondersteund vanuit
organisatorisch standpunt. In functie van gebruiksgemak en leesbaarheid voor de busgebruikers is
het veel logischer dat alle buslijnen in het huidig busstation geconcentreerd blijven. Het huidige
busstation heeft ook een veel betere wandelverbinding met het stadscentrum dan haltes aan de
achterzijde van het station.
Het verlaten van de huidige stelplaats aan de achterzijde van het station heeft positieve effecten
op de doorstroming van het openbaar vervoer. Immers, door de geplande verplaatsing van de
toegang van de Colruyt van de Zijdelingsestraat naar de Grijpenwegstraat wordt de doorstroming
op de route vanaf de bestaande busstelplaats bemoeilijkt. Voorts is de route vanaf de bestaande
stelplaats gevoelig voor verkeerstoenames, t.g.v. de smalle tunnel onder de spoorweg (slechts
verkeer in één richting tegelijk mogelijk) en de problematische verkeersafwikkeling op het kruispunt Grijpenwegstraat-Leuvenselaan. Om de doorstroming te garanderen, - ongeacht de locatie
van de stelplaats – is het wel noodzakelijk dat de voorgestelde verkeerslichten t.h.v. de Grijpenwegstraat beïnvloed kunnen worden door de buschauffeurs van De Lijn.
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5.1.5.5

Parkeren
Aan de achterzijde van het station wordt een parkeergebouw voorzien met 1650 plaatsen. Dit
parkeergebouw vervangt de drie bestaande pendelparkings (in open lucht). De benodigde parkeercapaciteit werd in 2007 bepaald door de NMBS, uitgaande van de toenmalige parkeercapaciteit en
een groeimarge van 30%. Sinds 2007 is de grote pendelparking stelselmatig uitgebreid om aan de
groeiende vraag te voldoen. Door inname van interne groenstroken en het terrein achter de voormalige tramloods. Daardoor bedraagt de capaciteit nu ca. 1175 wagens, wat het totaal voor de drie
pendelparking op ca. 1550 plaatsen brengt. Het parkeergebouw zal dus “slechts” een 100-tal plaatsen meer tellen dan de drie huidige parkings samen.
De kans is dientengevolge reëel dat het parkeergebouw binnen afzienbare tijd al te klein zal zijn.
Dit wordt bevestigd door de behoeftenberekening tot 2032 (§2.3.3). De inplanting van het parkeergebouw zal evenwel dusdanig geconcipieerd worden dat een latere uitbreiding mogelijk is. Deze
uitbreiding is mogelijk aan de ZO zijde van het gebouw, op de plaats van de huidige LCI-antenne
en/of de Tramstraat. Bij de inschatting van de verkeerseffecten van het Masterplan wordt reeds
rekening gehouden met een eventuele uitbreiding van het parkeergebouw tot ca. 1850 pp (zie
§5.1.5.2 en §5.1.5.3).
In tegenstelling tot de huidige toestand, waarin de pendelparkings gratis zijn, kan aangenomen
worden dat in het parkeergebouw betalend parkeren van toepassing zal zijn. Daardoor zal normaliter het gebruik van de parking door niet-pendelaars (bewoners, werknemers van bedrijven in de
directe omgeving, centrumbezoekers) aanzienlijk verminderen. Dit heeft voordelen, aangezien momenteel vrij veel parkeerplaatsen op de parkings aan de voorzijde van het station ’s ochtends (nog)
ingenomen worden door bewoners en daardoor niet beschikbaar zijn voor toekomende pendelaars
31
en dus oneigenlijk gebruikt worden .
Maar anderzijds is het wenselijk dat de pendelparking(s) zo optimaal mogelijk gebruikt worden,
ook buiten de werkuren. Vanwege het betalend aspect zal dit eerder door bezoekers dan bewoners
zijn, met als voordeel dat auto’s van bezoekers normaliter niet “overnachten” in de parking en dus
’s ochtends geen parkeerplaatsen voor pendelaars kunnen innemen. Kortom, het moet gaan om
een multifunctionele parking met een vastgesteld sluitingsuur.
Het betalend maken van de parkeercapaciteit aan het station kan als ongewenst neveneffect
hebben dat de gratis parkeerplaatsen in de straten rond het station, vooral aan de kant van het
stadscentrum, intensiever benut zullen worden, wat het parkeren voor bewoners en bezoekers zou
bemoeilijken (zwak tot matig negatief effect). Het is dan ook noodzakelijk dat de exploitatie van het
parkeergebouw ingepast wordt in het over-koepelend parkeerbeleid van de stad Tienen.
De nieuwe woon-, kantoor- en kleinhandelsfuncties rond het station moeten enerzijds minstens
“zelfvoorzienend” zijn inzake parkeerplaatsen, zodat ze geen extra parkeerdruk op de omgeving
genereren. Maar in functie van een duurzaam mobiliteitsbeleid mag hun parkeercapaciteit anderzijds niet te groot zijn, om autogebruik in de stad niet te stimuleren. De zeer goede OV-ontsluiting
van de geplande functies laat toe om uit te gaan van strenge (lage) maximum parkeerkencijfers.
32

Voor woningen levert dit volgend kengetal op : 1,08 (autobezit kleinstedelijk gebied) x 1,1 (groei
autobezit) x 1,1 (10% extra voor bezoekersparkeren) x 0,8 (cfr. OV-aanbod) x 0,9 (krappe norm) =
0,94 pp/woning. Per project (waarvan het aantal woningen reeds bepaald is) levert dit op:




Tramstraat:
Kop Stationsplein:
Viaductstraat:

80 won
40 won
90 won

>
>
>

max. 75 pp
max. 38 pp
max. 85 pp

31

Gezien de aanzienlijke afstand tot bewoning is de parking aan de achterzijde van het station ook momenteel weinig
interessant voor bewoners. Deze wordt dan ook vrijwel uitsluitend als pendelparking gebruikt.
32

Bron: MOW, Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid
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Uiteraard moet deze parkeercapaciteit volledig op eigen terrein worden gerealiseerd (gemeenschappelijk of per individueel gebouw).
Wat de kantoren betreft, wordt voorgesteld om de parkeernormen van het Brussels gewest t.a.v.
33
zone B te hanteren : max. 1 pp per 100 m² vloeroppervlakte. CROW geeft voor kantoren zonder
baliefunctie een vork van 0,8 tot 1,5 pp per 100 m² op, het VAC in Leuven telt 0,7 pp per 100 m².
max. 1 pp per 100 m² levert volgende aantallen op:



Kopgebouw parkeergebouw:
Postgebouw/nieuwbouw:

max. 6000 m²
max. 2600 m²

>
>

max. 60 pp
max. 26 pp

De parkeerbehoefte voor het kopgebouw moet uiteraard geïntegreerd worden in het parkeergebouw.
Wat de kleinhandel betreft: voor de kleinschalige, trafficgerelateerde kleinhandel moet geen apart
parkeeraanbod voorzien worden. Het gaat normaliter om klanten die met een ander hoofddoel in
de stationsomgeving vertoeven, en in het parkeergebouw parkeren of niet met de auto zijn. De
eventuele kleinhandelsoppervlakte aan de nieuwe busstelplaats moet gezien zijn perifere, autogerichte locatie wel in voldoende parkeerplaatsen voorzien, maar 5 à 10 plaatsen moeten daarbij
zeker kunnen volstaan. Voor de reorganisatie en uitbreiding van de kleinhandelszone Zijdelingsestraat is meer gedetailleerd parkeeronderzoek (o.b.v. huidige parkeercapaciteit en bezettingsgraad)
34
noodzakelijk om de toekomstige behoefte in te schatten . Gelet op de autogerichte aard van de
winkels (Colruyt, Brantano, Dreamland,…) kan geen significante verlaging van het auto-aandeel
verwacht worden, ondanks de nabijheid van het station.
Om duurzame mobiliteit, en specifiek de combinatie van fiets en openbaar vervoer te stimuleren, is
het noodzakelijk dat aan het trein- en busstation voldoende fietsenstallingen worden voorzien. Het
Masterplan voorziet 700 fietsenstallingen aan de noordzijde van het spoor (in de nieuwbouw naast
het postgebouw) en 200 aan de zuidzijde (gekoppeld aan het parkeergebouw), zijnde in totaal 900
plaatsen. Dit is in ieder geval een aanzienlijke verbetering t.o.v. de huidige toestand, zowel qua
aantal als qua ruimtelijke organisatie. In de huidige toestand zijn er slechts een 200 à 300 plaatsen,
verspreid over meerdere locaties. (matig positief effect).
In §2.3.3 wordt de behoefte aan fiets- en bromfietsplaatsen tegen 2032 door de provincie geschat
op 1349 à 1474 plaatsen, rekening houdend met een aanzienlijke toename van het totaal aantal
reizigers (+45%) en het aandeel (brom)fietsgebruikers (van 13% naar 21%). De 900 actueel
voorziene fietsenstallingen zijn dus als een absoluut minimum op korte termijn beschouwd
worden, waarbij ruimte moet voorzien worden voor een latere uitbreiding, in functie van de
evolutie van de bezettingsgraad van deze 900 plaatsen. Aan de zuidzijde van het spoor is ruim
voldoende ruimte voorhanden voor een uitbreiding van de fietsenstalling aldaar.
Aangezien het merendeel van de fietsers wellicht vanuit het noorden of oosten komt (uit Tienencentrum en de noordelijke deel- en randgemeenten) en dus aan de voorzijde van het station toekomen, is een uitstekende voetgangers- en fietsersverbinding noodzakelijk tussen de noord- en
zuidzijde van de spoorweg. Dit versterkt het belang van de voorziene nieuwe voetgangerstunnel.
Ook aan de woon-, kantoor- en kleinhandelsprojecten moeten voldoende fietsenstallingen voorzien worden. Op basis van de Nederlandse Fietsparkeertool (www.fietsberaad.nl) kunnen voor een
stad van het formaat van Tienen daarbij volgende parkeernormen gehanteerd worden:


Wonen: 2 plaatsen per appartement, 4 plaatsen per eengezinswoning

33

Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening – Titel VIII: De parkeernormen
buiten de openbare weg. Zone B = zone binnen 400 m van een IC/IR-station waar tijdens de piekuren minstens 6 treinen per
uur stoppen, beide rijrichtingen samengeteld. Het station van Tienen voldoet aan deze norm.
34

Dit onderzoek zal in principe gebeuren in het kader van het op te maken MOBER en/of project-MER of ontheffingsdossier
voor dit project. Een kleinhandelszone met 12.500 m² vvo ligt ruim boven de grenswaarde voor een Bijlage II-project volgens
het MER-decreet, waarbij de hier voorziene fundamentele herinrichting en uitbreiding van de site absoluut niet als een
“kleine wijziging” kan beschouwd worden.
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Kantoren: 2 plaatsen per 100 m² bvo in stadscentrum, 1 plaats per 100 m² op stationslocatie
Kleinhandel: ca. 3 plaatsen per 100 m² vvo voor supermarkt of winkelcentrum

De stad Tienen heeft actueel reeds een parkeerreglement. Dit reglement bevat evenwel geen
normen voor fietsenstallingen, en legt voor kantoren een minimum parkeernorm van 1 pp per 50
m² op, wat beduidend hoger is dan de hierboven vermelde maximum normen. In functie van een
duurzaam parkeerbeleid lijkt het dus noodzakelijk dat de stad Tienen – op zijn minst voor de
stationsomgeving – haar parkeerreglement herziet (lagere parkeernormen, opname normen voor
fietsenstallingen).

5.1.5.6

Verkeersleefbaarheid
Het knippen van de Tramstraat voor autoverkeer t.h.v. de Grijpenlaan en het verdwijnen van de
busstelplaats hebben een positief effect op de veiligheid en het comfort van fietsers en voetgangers in de Tramstraat, aangezien deze straat in de toekomst nog enkel puur lokaal verkeer zal ver35
werken (matig positief effect ). Het effect is des te positiever omdat de woonfunctie van deze
straat aanzienlijk versterkt wordt door de ca. 80 voorziene woningen.
De Grijpenlaan beschikt momenteel niet over fietspaden, terwijl er anderzijds wel brede bermen
aanwezig zijn, die als sluikparking gebruikt worden. Het Masterplan gaat uit van het voorzien van
aanliggende fietspaden, die ook door de voetgangers gebruikt worden (matig positief effect).
Hierdoor verdwijnt ook de neiging om langs de Grijpenlaan te parkeren. De bedrijven langs deze
weg moeten voor voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein zorgen.
De oversteekbaarheid van de R27 t.h.v. de rotonde kan problematisch worden voor fietsers bij een
sterke toename van het verkeer op de Grijpenlaan t.g.v. de uitbreiding van de parkeercapaciteit
achter het station. Op termijn is een veiligere oversteekplaats aangewezen (zie ook §5.1.5.1.1 en
§5.1.6.2).

5.1.5.7

Fasering en aanlegfase
De uitvoering van het volledig Masterplan wordt gespreid over een periode van 10 à 15 jaar. De
planonderdelen die zeker in een eerste fase gerealiseerd zullen worden, zijn:




Het parkeergebouw, aangezien de nieuwe parkeercapaciteit voorhanden moet zijn, vooraleer de bestaande parkings kunnen verdwijnen en hun nieuwe bestemming krijgen
(wonen, commerciële voorzieningen, park);
De verplaatsing van de busstelplaats van de achterzijde van het station naar omliggende
stelplaatsen buiten Tienen. Van zodra de busstelplaats verhuisd is, kan de Tramstraat
“geknipt” worden t.h.v. de Grijpenlaan;
Het verschuiven van de sporen.

De herinrichting van het station en het stationsplein (met ondergrondse fietsenstalling en verbrede
voetgangerstunnel), de inrichting van het spoorpark en de woon- en commerciële ontwikkelingen
zullen pas in een later stadium uitgevoerd worden.
Gelet op de lange uitvoeringsperiode kunnen/zullen zich een aantal tijdelijke knelpuntsituaties
voordoen, die echter vrij eenvoudig opgelost kunnen worden:


35

Het parkeergebouw bevindt zich grotendeels op het terrein van de huidige grote pendelparking, waardoor tijdens de bouwfase minder parkeercapaciteit beschikbaar zal zijn
(zwak tot matig negatief effect). Dit kan echter grotendeels opgevangen worden door de
vrijgekomen busstelplaats tijdelijk om te vormen tot pendelparking. De onbebouwde/
onbegroeide zone tussen de tramloods en de dienstwoning (ca. 200 x 20 à 25 m) is quasi
identiek qua afmetingen als het deel van de pendelparking dat zou ingenomen worden

“slechts” matig positief omdat de verkeersintensiteit in de Tramstraat actueel ook niet echt hoog is
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door het parkeergebouw, en is goed voor een kleine 200 parkeerplaatsen. Uiteraard moet
de ingang van deze parking zich vóór de “knip” in de Tramstraat bevinden (bekeken vanaf
de Grijpenlaan), die desgevallend verplaatst moet worden.


Van zodra het parkeergebouw in gebruik is, kan de middelgrote pendelparking aan de
voorzijde van het station opgeheven worden. Dit terrein kan, in afwachting van de bouw
van de ondergrondse fietsenstalling aan het station en van het woonproject op de kop van
het stationsplein, tijdelijk als fietsenstalling gebruikt worden.

De aanlegfase van de verschillende planonderdelen gaat gepaard met meer of minder werfverkeer.
Veruit de grootste stroom aan vrachtverkeer wordt gegenereerd door de grondverzet bij de uitgraving van het deels ondergronds parkeergebouw. Op basis van de referentieontwerp kan dit grondverzet geschat worden op ca. 85.000 m³, waarvan 68.000 m³ voor het parkinggedeelte en 17.000
m³ voor het (later te realiseren) kopgebouw. A rato van 10 m³ (18 ton) per vrachtwagen, komt dit
neer op ca. 17.000 vrachtwagenbewegingen (13.600 voor de parking s.s.). In de veronderstelling
dat het uitgraven van de parking 3 maand (ca. 65 werkdagen) duurt, betekent dit ca. 200 vrachtwagenbewegingen per dag, of 15 à 20 per uur. Dit stelt geen enkel probleem qua doorstroming of
leefbaarheid, indien al dit verkeer via de (quasi onbewoonde) Grijpenlaan en R27 afgewikkeld
wordt (niet significant effect). Gebruik van de “sluiproutes” via de Tramstraat, Walstraat of Biezenstraat is uit den boze. De werfroutes moeten vastgelegd worden in een minder hinder-plan.
Gelet op de nabijheid van de spoorweg, zou het in principe mogelijk moeten zijn om de uitgegraven
grond per trein af te voeren. Maar door het ontbreken van rangeersporen waar het laden kan
plaatsvinden, is dit in de huidige toestand technisch niet mogelijk. Gezien de aanwezigheid van de
pendelparking, die tijdens de werken maximaal benut moet kunnen blijven, en van veel bewoning
aan de noordzijde van de spoorweg (stationswijk), is spoortransport in dit specifiek geval op het
vlak van hinder niet te verkiezen boven wegtransport, dat volledig via de Grijpenlaan en de R27 kan
afgewikkeld worden.
Ook bij de latere fases van de bouw van het parkeergebouw en bij de andere planonderdelen zal
grondverzet plaatsvinden (uitgraving van ondergrondse fietsenstalling, parkings, funderingen en
kelders van gebouwen,…). Qua intensiteit van werfverkeer zal dit echter steeds (veel) beperkter zijn
dan de uitgraving van het ondergronds deel van het parkeergebouw, en de mobiliteitseffecten
kunnen als verwaarloosbaar beschouwd worden.

5.1.6

Cumulatieve effecten en ontwikkelingsscenario’s

5.1.6.1

Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen
Volgende onderdelen van het programma/PRUP van de afbakening van het KSG Tienen hebben een
significante mobiliteitsimpact, die kan interfereren met de impact van het Masterplan voor de
stationsomgeving:



50 ha bijkomend regionaal bedrijventerrein aansluitend bij het bestaand bedrijven-terrein
Soldatenveld, aan de oostzijde van Tienen (in de modellen werd nog rekening gehouden
met een bedrijventerrein van 75 ha)
Herstructurering en verdichting van de kleinhandelszone (ca. 4 ha) aan de noordzijde van
de Leuvenselaan (N3), net ten noorden van het plangebied; inzake nieuwe vestigingen zijn
enkel ruimtebehoevende kleinhandelszaken (meubel-, doe-het-zelf-, auto-, tuin-,…) en
supermarkten toegelaten.



De Oostelijke Ringweg (>> zie §5.1.6.2)

Zoals aangegeven in §2.4.1, werd in het plan-MER voor het PRUP Afbakening KSG Tienen op grond
van meerdere milieucriteria (landschap, landbouw, lucht, water,…) de voorkeur gegeven aan het
concentreren van de volledige taakstelling inzake regionale bedrijvigheid (70 à 75 ha) op de site
Soldatenveld. Vanuit de discipline mens-mobiliteit werd in dit plan-MER geen voorkeur uitgesproken voor één van de mogelijke sites. Alle ontsluitingswegen van de nieuwe bedrijventerreinen, de
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N29, de R27 ten oosten van de N29 en/of de nieuwe oostelijke ringweg beschikken immers over
ruim voldoende restcapaciteit om het bijkomend verkeer van de bedrijventerreinen probleemloos
op te vangen.
Ten aanzien van de cumulatieve effecten van de nieuwe bedrijvigheid en het Masterplan Stationsomgeving kan gesteld worden dat er weinig overlapping is tussen de belangrijkste ontsluitingsroutes van beide gebieden. De ontsluiting van de nieuwe bedrijvigheid verloopt in hoofdzaak aan
de oostzijde van Tienen, die van het plangebied van het Masterplan aan de westzijde. De enige
gemeenschappelijke ontsluitingsweg is de N29 (Invalsweg), maar deze 2x2-weg heeft ruim voldoende restcapaciteit om het verkeer van beide projecten op te vangen. Logischerwijs zal ook de E40
verkeer van beide projecten opvangen, maar hun bijdrage aan de totale verkeersstroom op de E40
is als verwaarloosbaar te beschouwen.
De herstructurering van de kleinhandelszone aan de noordzijde van de Leuvenselaan heeft wel
relevante cumulatieve effecten met het Masterplan. Volgens het plan-MER Afbakening KSG Tienen
zou de bijkomende kleinhandelsoppervlakte tijdens het avondspitsuur ca. 400 voertuigbewegingen
genereren. De verkeersgeneratie van de uitbreiding van kleinhandelszone Zijdelingsestraat en
woonproject Tramstraat, beide te ontsluiten via de Grijpenwegstraat, werd geschat op 320 voertuigbewegingen (289+31, zie §5.1.5.2). Voorts moet rekening gehouden worden met een moeilijk
in te schatten aantal auto’s dat door het afsluiten van de Tramstraat zal omrijden via de N3 en de
R27, en met de eventuele nieuwe kleinhandel op de hoek van de R27 en de N3.
Uitgaand van een min of meer gelijke verdeling van het verkeer over de verschillende rijrichtingen
36
(in- en uitgaand, stadin- en uitwaarts) kan dus geschat worden dat er per rijrichting en wegsegment cumulatief 200 à 300 voertuigen zouden bijkomen. De actuele verkeersintensiteit op dit deel
van de N3 bedroeg 441 à 563 voertuigen stadinwaarts en 387 à 434 voertuigen staduitwaarts (zie
figuur 5-1). In principe beschikt de N3 over voldoende restcapaciteit om deze toename op te
vangen. Zoals eerder aangegeven is het oplossen van de doorstromingsproblemen aan de kruispunten met de Grijpenveldstraat en de Zijdelingsestraat daarbij wel noodzakelijk.

5.1.6.2

Noordelijke Ring van Tienen (verlenging R27)
Zoals aangegeven in §2.4.2 zou de realisatie van de volledige noordelijk Ring rond Tienen (tussen
N3-oost en N3-west), in combinatie met een aantal knips en het invoeren van eenrichtingsverkeer
op een aantal invalswegen en sluiproutes, de verkeersintensiteit op de Vesten tijdens de spitsuren
met 35 à 40% kunnen doen afnemen (en nog meer buiten de spitsuren en voor het vrachtverkeer).
Een ontlasting van deze grootte-orde zou toelaten om de Vesten, conform het Streefbeeld, te
downgraden van 2x2 naar 2x1 rijvakken (met ventwegen) zonder onaanvaardbare verzadigingsproblemen op de kruispunten van de Vesten met de grote invalswegen.
In onderstaande tabel worden de verkeersintensiteiten per spitsperiode en rijrichting weergegeven
voor de drie belangrijkste ontsluitingswegen van het plangebied van het Masterplan (Leuvenselaan,
R27 en N29), en dit voor de 9 scenario’s die in twee reeksen werden doorgerekend in het verkeers37
model Vlaams-Brabant van het Vlaams Verkeerscentrum . Deze cijfers moeten met de nodige
omzichtigheid gehanteerd worden, aangezien een macromodel per definitie slechts benaderende
waarden kan genereren. Er mag dus enkel rekening gehouden worden met grootte-ordes.
Omwille van de andere uitgangspunten mogen de resultaten van beide reeksen niet zomaar met
38
elkaar vergeleken worden. In reeks 2 wordt met name rekening gehouden met de geplande 75 ha
bijkomend regionaal bedrijventerrein op Soldatenveld, in reeks 1 nog niet, wat zich uit in de verschillen tussen scenario’s 3 en 3.0.

36

In realiteit lag het aantal voertuigen tijdens de avondspitstellingen stadinwaarts ongeveer een kwart hoger dan stadsuitwaarts.
37

Bron: MOW, Noordelijke rondweg Tienen – Modelmatige studie door het Verkeerscentrum 2010-2011, augustus 2011

38

Bij de vaststelling van het plan werd uiteindelijk gekozen voor een bedrijventerrein met een grootte van 50 ha
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Spitsuurintensiteiten
(pae/uur)
Rijrichting
Spitsperiode
Scenario’s reeks 1
Scenario 1 (ref)
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4
Scenario 5
Scenario’s reeks 2
Scenario 3.0
Scenario 3.1
Scenario 3.2
Scenario 3.3

N3 Leuvenselaan
Ten W van Grijpenwegstraat
west
oost
O
A
O
A

R27 t.h.v. rotonde Grijpenlaan
(gemiddelde W en O arm)
West
Oost
O
A
O
A

N29 Invalsweg
ten Z van Getestraat
noord
zuid
O
A
O
A

710
680
570
510
610

740
700
670
410
460

800
810
480
460
420

880
870
350
420
340

690
710
780
490
630

380
360
470
300
440

530
490
500
850
650

940
910
900
1240
940

1440
1360
1040
890
1120

950
980
860
830
920

730
710
670
500
670

860
780
660
660
720

660
680
600
680

640
460
490
530

520
480
420
500

480
610
390
430

970
950
1070
950

900
880
930
940

640
980
1000
790

1020
1300
1280
1090

1130
930
550
920

790
510
350
600

580
360
440
470

730
340
770
430

Voor onderhavig plan-MER is vooral het verschil van belang tussen scenario 1 (referentiescenario
2020) en scenario’s 2 en 3 (resp. met gedeeltelijke en volledige noordelijke ring):
verschil
Rijrichting
Spitsperiode
Scenario 2 - 1
Scenario 3 - 2

N3

R27

west
O
-30
-140

oost
A
-40
-70

O
+10
-320

N29

West
A
-10
-530

O
+20
+90

Oost
A
-20
+90

O
-40
-30

noord
A
-30
-40

O
-80
-400

A
+30
-90

zuid
O
-20
-60

A
-80
-200

Hieruit blijkt dat een gedeeltelijk gesloten noordelijke ring (scenario 2) slechts een marginaal effect
zou hebben op de verkeersintensiteit t.h.v. het plangebied. Door het ontbreken van de schakel tussen de N223 en de N3-west kan de Leuvenselaan t.h.v. het plangebied immers niet mee profiteren
van de ontlasting van de Vesten. Tevens blijft de N29 hierdoor belangrijk voor het noord-zuidverkeer (van en naar de E40 en Wallonië). Bij een volledige sluiting van de ring (scenario 3) zijn er
wel aanzienlijke verschillen: op de Leuvenselaan zou het stadinwaarts verkeer ongeveer halveren,
en ook staduitwaarts is er een significante afname. Op de N29 is er een grote afname ’s ochtends
stadinwaarts en ’s avonds staduitwaarts. De effecten op de R27 t.h.v. de rotonde zouden vrij
beperkt blijven, m.a.w. de verlaging van de verkeersdruk op de N3 en de N29 gaat niet ten koste
van die op de R27-zuid.
De verfijning van scenario 3 in reeks 2 had vooral tot doel om een sterkere ontlasting te bekomen
van de Vesten én van de omliggende dorpskernen (uitschakelen sluiproutes). Tussen scenario’s 3.0
(equivalent van scenario 3 uit reeks 1) en de bijgestuurde scenario’s 3.1 tot 3.3 zijn de verschillen
als volgt:
verschil
Rijrichting
Spitsperiode
Scen 3.1 – 3.0
Scen 3.2 – 3.0
Scen 3.3 – 3.0

N3 Leuvenselaan
west
oost
O
A
O
A
+20
-180
-40
+130
-60
-150
-100
-90
+20
-110
-20
-50

R27 (zuidelijke ring)
west
oost
O
A
O
A
-20
-20
+340
+280
+100
+30
+360
+260
-20
+40
+150
+70

N29 Invalsweg
Noord
zuid
O
A
O
A
-200
-280
-220
-390
-580
-440
-140
+40
-210
-190
-110
-300

De extra ontlasting van de Vesten die door de bijkomende maatregelen (knips en/of eenrichtingsverkeer) wordt bewerkstelligd, heeft logischerwijs ook een gunstig effect op de Leuvenselaan (met
name in de avondspits) en nog veel meer op de Invalsweg. De in de scenario’s 3.1 tot 3.3 bekomen
verkeersintensiteiten maken het haalbaar en wenselijk om de Invalsweg te downgraden van 2x2
naar 2x1 rijstroken.
T.o.v. van de huidige toestand (telling 2010) zou de totale verkeersintensiteit op de Leuvenselaan
tegen 2020 in de drie scenario’s tijdens de avondspits ongeveer status quo blijven (tussen -12% en
+7%), terwijl volgens het referentiescenario het verkeer op de Leuvenselaan nog met ruim 60% zou
toenemen.
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Ontlasting van de Vesten en de invalswegen daar naartoe impliceert logischerwijs een toename van
het verkeer op de R27 t.h.v. de Grijpenlaan t.o.v. scenario 3.0, vooral in oostelijke richting. T.o.v. de
huidige toestand (telling 2010) is de verwachte toename zelfs spectaculair: de verschuiving van
verkeer van de Vesten naar de grote ring, de geplande stedelijke projecten en de autonome groei
van het verkeer zouden in 2020 samen voor een toename van het verkeer op de R27 zorgen van
maar liefst 150 à 175% !
Qua wegvakcapaciteit leveren intensiteiten van 900 à 1300 pae/u nog geen problemen op, maar de
doorstroming op de rotonde met de Grijpenlaan zou probematisch kunnen worden. Om dit te
toetsen werden de door AWV gemodelleerde avondspitsintensiteiten voor 2020 op de R27 door
Antea Group gekoppeld aan de verwachte verkeersintensiteit op de Grijpenlaan t.g.v. het plan, die
normaliter niet verder kan toenemen nadat het parkeergebouw en het kopgebouw in volle werking
zijn (worst case: 1850 pp en 100% kantoren in kopgebouw) en het bedrijventerrein volzet is.
Zoals gevreesd zou de zeer sterke toename van het rechtdoor rijdend verkeer op de R27 tijdens de
avondspits voor zware verzadigingsproblemen zorgen op de rotonde, zelfs met de twee voorgestelde bypassen. Zowel op de westelijke R27-arm als op de Grijpenlaan zou de verzadigingsgraad
boven de 100% liggen. Dit komt omdat het verkeer vanuit de Grijpenlaan (uitstroom parkeergebouw) geblokkeerd wordt door het verkeer vanuit het ZO en zelf het verkeer vanuit het NW
blokkeert.
Dit leidt tot de conclusie dat het in functie van de geplande stedelijke ontwikkelingen en de wens
om de Vesten te ontlasten aangewezen is om de rotonde R27-Grijpenlaan om te vormen tot een
lichtengeregeld kruispunt, met linksafstrook en bypassen voor het rechts afslaand verkeer. Met een
adequate lichtenregeling moet het mogelijk zijn om de in 2020 verwachte verkeersintensiteiten wel
af te wikkelen met acceptabele verzadigingsgraden (maxima rond 80%) voor alle bewegingen. Dit
vereist een dynamische lichtenregeling, waarbij de groentijd voor het verkeer uit de Grijpenlaan ’s
avonds veel langer is dan ’s ochtends; het omgekeerde geldt voor de groentijd voor het linksafslaand verkeer van de R27 naar de Grijpenlaan. M.a.w. de lichtenregeling moet maximaal afgestemd worden op de in- en uitstroom van het parkeergebouw.

5.1.7

Conclusies en milderende maatregelen
De mobiliteitseffecten van het Masterplan Stationsomgeving Tienen zijn verschillend naargelang
het deelgebied:


In de stationswijk (tussen de spoorweg en de binnenstad van Tienen) is er een duidelijk
positief netto-effect te verwachten: de verkeersafname t.g.v. het verdwijnen van de ca.
375 parkeerplaatsen op de twee pendelparkings aan de voorkant van het station compenseert ruimschoots het bijkomend autoverkeer van de nieuwe ontwikkelingen (postgebouw
en omgeving, kop van het stationsplein).



Ook in De Tramstraat en de Grijpenwegstraat (ten zuiden van het spoor) is een duidelijke
verkeersafname te verwachten, door het “knippen” van de Tramstraat richting Grijpenlaan en het verdwijnen van de busstelplaats van De Lijn; het verkeer van de ca. 80 bijkomende woningen weegt hier zeker niet tegenop.



In de wijk Mulk (deelgebied Gete) zijn de effecten van het plan (ca. 90 bijkomende
woningen) nagenoeg verwaarloosbaar.



De Grijpenlaan zal een duidelijke verkeerstoename kennen door de uitbreiding van de
parkeercapaciteit van de pendelparking (van de huidige 1175 plaatsen op maaiveld naar
1650 plaatsen in het parkeergebouw), de geplande functies in het kopgebouw en de autonome ontwikkeling van het bedrijventerrein. Dit zal maar gedeeltelijk gecompenseerd
worden door het knippen van de Tramstraat. Het extra verkeer stelt op de Grijpenlaan zelf
normaliter geen doorstromingsproblemen, en omdat deze weg vrijwel onbebouwd is, stellen zich evenmin (verkeers)leefbaarheidsproblemen. Ook op de R27 zal het verkeer toenemen t.g.v. het plan, maar door de beperkte actuele verkeersintensiteit en het ontbre-
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ken van bebouwing, stelt dit geen doorstromings- of leefbaarheidsproblemen. Dit alles is
wel op voorwaarde dat de te verwachten fileproblemen t.h.v. de rotonde R27-Grijpenlaan
worden opgelost d.m.v. twee bypassen: van de Grijpenlaan richting R27-west (i.f.v. avondspits) en van de R27-oost richting Grijpenlaan (i.f.v. ochtendspits). Maar dit biedt wellicht
geen afdoende oplossing voor de verwachte toename van het doorgaand verkeer op de
R27 tegen 2020 (cfr. sluiting ring, programma KSG), zeker niet in combinatie met een uitbreiding van het parkeergebouw tot b.v. 1850 pp. Daarom lijkt een omvorming van de
rotonde tot een lichtengeregeld kruispunt (met aparte linksafstrook en groenfase en bypassen voor rechts afslaand verkeer) op termijn noodzakelijk.


Door de spreiding van het gegenereerde verkeer kunnen de effecten van het plan op de
rest van het Tienens wegennet en op de E40 als verwaarloosbaar beschouwd worden.



Het deelgebied Leuvenselaan is het enige deel van het plangebied waar zich duidelijk
negatieve effecten zouden kunnen voordoen. De verkeersintensiteit op de N3 ten westen
van de kleinhandelszone Zijdelingsestraat zal toenemen t.g.v. de geplande uitbreiding van
de kleinhandelszone Zijdelingsestraat (van 8200 naar 12500 m² vvo), de woonprojecten in
de Tramstraat en op de kop van het stationsplein, en verkeer dat omgeleid wordt door het
“knippen” van de Tramstraat t.h.v. de Grijpenlaan. De N3 beschikt weliswaar nog over
restcapaciteit, maar de doorstroming moet zeker verbeterd worden, m.b. door het
installeren van verkeerslichten – beïnvloedbaar door de buschauffeurs van De Lijn – en
39
een linksafstrook op het kruispunt met de Grijpenwegstraat . Dit laat toe om de toegang
tot de kleinhandelszone te concentreren in deze straat, en daardoor de Zijdelingsestraat
(huidige toegang Colruyt) quasi volledig te ontlasten en de erftoegang van Brantano op de
N3 te supprimeren. Gezien de hoge bewoningsdichtheid is het sowieso wenselijk dat een
sterke verkeers-toename in de Leuvenselaan vermeden wordt. De toegang van de parking
in de Grijpenwegstraat dient zo ver mogelijk van het kruispunt met de N3 te worden
ingeplant. Verder mobiliteitsonderzoek m.b.t. de reorganisatie en uitbreiding van de
kleinhandelszone is noodzakelijk in het kader van de vergunningenprocedure voor dit
deelproject.

Bij de effectbeoordeling van de stationsparking wordt ervan uitgegaan dat deze enerzijds volledig
benut wordt, maar anderzijds niet voor bijkomend sluikparkeren in de omgeving zorgt. De effecten
van betalend parkeren op het gebruik van het parkeergebouw en van het parkeeraanbod in de
omgeving van het station zijn zeer moeilijk in te schatten. Om potentiële negatieve effecten (sluikparkeren in de omliggende woonstraten) te vermijden/beperken, is het noodzakelijk dat de
exploitatie van het parkeergebouw wordt geïntegreerd in het overkoepelend parkeerbeleid van de
stad Tienen.
In cumulatie met het Masterplan Stationsomgeving zal ook het deelplan Leuvenselaan van het
PRUP Afbakening KSG Tienen, dat een reorganisatie en verdichting voorziet van de kleinhandelszone aan de noordzijde van de N3, voor veel extra verkeer zorgen. Het referentiescenario 2020
voorziet een verkeerstoename op de Leuvenselaan tijdens de avondspits met ca. 60%. De volledige
sluiting van de grote ring (en bijkomende circulatiemaatregelen) zou daarentegen voor een status
quo t.o.v. een huidige toestand kunnen zorgen en wordt dan ook i.f.v. het Masterplan zeer wenselijk geacht. Maar gelet op de momenteel nog beschikbare restcapaciteit op de N3, mag dit zeker
niet als een randvoorwaarde t.a.v. het Masterplan worden beschouwd.

39

In de deelstudie “Haalbaarheid mobiliteit” van het Masterplan wordt voorgesteld om verkeerslichten te voorzien op het
kruispunt van de Leuvenselaan met de Zijdelingsestraat i.p.v. dat met de Grijpenwegstraat. Momenteel is het kruispunt met
de Zijdelingsestraat inderdaad het meest problematisch, maar gelet op het feit dat alle in- en uitgaand verkeer van de
kleinhandelszone in de toekomst geconcentreerd wordt in de Grijpenwegstraat, is het logischer om de verkeerslichten op
dat kruispunt te installeren. Bovendien is actueel het staduitwaarts verkeer het meest problematisch, omdat het gehinderd
wordt door de linksafbewegingen naar de Zijdelingsestraat en de Grijpenwegstraat. Bij plaatsing van verkeerslichten t.h.v.
de Grijpenwegstraat kan het kruispunt met de Zijdelingsestraat mee profiteren van de lichtenfasering, wat omgekeerd niet
het geval zou zijn.
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Het knippen van de Tramstraat leidt tot aanzienlijke omrijfactoren voor bepaalde verkeersstromen.
Maar omdat de Grijpenwegstraat en de Tramstraat qua profiel absoluut niet geschikt zijn om aanzienlijke verkeerstromen te verwerken, wordt deze maatregel toch positief beoordeeld.
Voor de zwakke weggebruikers kan het plan duidelijk positief beoordeeld worden. Volgende elementen verhogen het comfort en de veiligheid van fietsers en voetgangers:






de verkeersontlasting van de stationswijk door het verdwijnen van de pendelparkings
de verplaatsing en verbreding van de tunnel onder het spoor aan het station, waardoor
deze beter toegankelijk wordt voor voetgangers en fietsers (weliswaar met de fiets aan de
hand)
de uitbreiding en reorganisatie van het aanbod aan fietsenstallingen rond het station
de nieuwe fietsroute doorheen het “spoorpark” en via de Billekensweg
de geplande fietspaden langs de Grijpenlaan

Bijkomend kan een directe voetgangersverbinding gecreëerd worden tussen de bedrijvigheid in de
Walstraat en het station doorheen het parkeergebouw, dat de huidige barrière van de “holle weg”
overbrugt.
Als negatieve punten staan daar de grotere verkeersdrukte in de Leuvenselaan (met aanliggende
fietspaden) en t.h.v. de rotonde R27-Grijpenlaan tegenover. Een nieuwe, veiligere kruising van de
R27 met de fietsroute via de Grijpenwegstraat, los van de rotonde, is op termijn wenselijk. Voorts
kan nu reeds gesteld worden dat het voorziene aantal fietsenstallingen op langere termijn ontoerijkend zal zijn. Een uitbreiding van het aanbod zal echter ruimtelijk weinig problemen stellen.
Wat het openbaar vervoer betreft, heeft het Masterplan geen directe impact op het OV-aanbod,
maar stimuleert op diverse manieren wel het gebruik van trein en bus, en kan dus op termijn leiden
tot een uitbreiding van het OV-aanbod. De nodige maatregelen moeten getroffen worden voor een
goede doorstroming van het OV, in het bijzonder op de Leuvenselaan (lichtenregeling en –
beïnvloeding). Het verlaten van de site aan de Tramstraat wordt positief beoordeeld, gelet op de
knelpunten op de route tussen deze site en het stationsplein (enkelrichtingtunneltje, kruispunt N3Grijpenwegstraat).
Om potentiële negatieve effecten van het betalend maken van de parkeercapaciteit aan het station
(sluikparkeren in de omliggende woonstraten) te vermijden/beperken, is het zoals gezegd
noodzakelijk dat de exploitatie van het parkeergebouw wordt geïntegreerd in het overkoepelend
parkeerbeleid van de stad Tienen. Inzake parkeercapaciteit kan vermoed worden dat de voorziene
1650 plaatsen reeds vrij snel ontoereikend zullen zijn. Een uitbreiding van het parkeergebouw is
evenwel mogelijk aan de ZO-zijde (op de plaats van de huidige LCI-antenne).
De nieuwe woon-, kantoor- en kleinhandelsfuncties in de stationsomgeving moeten “zelfvoorzienend” zijn inzake parkeerplaatsen, zodat ze geen extra parkeerdruk genereren, maar in functie van
een duurzaam parkeerbeleid kunnen en moeten er toch vrij strenge parkeernormen op toegepast
worden. Deze functies moeten ook over voldoende fietsenstallingen beschikken.
Of parkeernormen moeten opgenomen worden in de stedenbouwkundige voorschriften van het
PRUP wordt vanuit het plan-MER open gelaten. De essentie is dat ze effectief geïmplementeerd
worden, en geïntegreerd worden binnen het overkoepelend parkeerbeleid van de stad Tienen. In
het kader van een duurzaam parkeerbeleid is het noodzakelijk om – op zijn minst voor de stationsomgeving – het bestaand parkeerreglement te herzien.
Voor de aanlegfase moet een minder hinderplan opgesteld worden, waarin o.a. de werfroutes
vastgelegd worden, waarbij de Tramstraat, Walstraat of Biezenstraat uitgesloten worden.
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5.2

Geluid en trillingen

5.2.1

Afbakening studiegebied
Het studiegebied wordt beschouwd als zijnde het plangebied (de verschillende zoekzones), inclusief
de omgeving waar de invloed van geluids- en trillingsbronnen te verwachten zijn. Het studiegebied
wordt gekozen rekening houdende met de bepalingen uit Vlarem II. Enerzijds wordt de zone op
200 meter van de rand van de grens van het plangebied bekeken (door Vlarem vereist). Anderzijds
wordt uit reden van akoestisch comfort de zone van de eerstelijnsbebouwing eveneens bekeken.
Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met verkeersgeluid. Hiervoor komt het studiegebied overeen met dat van de discipline mens – verkeer (zie §5.1.1).

5.2.2

Juridische en beleidsmatige context
Volgens de voorschriften van Vlarem II, Bijlage 2.2.1. “Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open
lucht” gelden volgende normen voor het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid, afhankelijk van de gewestplanbestemming (of daarmee equivalente BPA- of RUP-bestemming) of de ligging
t.o.v. een andere bestemming. Behalve categorieën 7 en 9 komen alle categorieën voor in het plangebied.
Tabel 5-2 Milieukwaliteitsnormen Vlarem II voor geluid in open lucht (dB(A), LA95)
Gebied
overdag
‘s avonds
’s nachts
1. Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie
40
35
30
2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van
industriegebieden niet vermeld in punt 3 of van gebieden
50
45
45
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen
3. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van
gebieden voor ambachtelijke bedrijven en middelgrote
50
45
40
ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van
ontginningsgebieden tijdens de ontginning
4. Woongebieden
45
40
35
5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
60
55
55
nutsvoorzieningen en ontginningsvoorzieningen tijdens
ontginning
5. BIS Agrarische gebieden
45
40
35
6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor
50
45
40
verblijfsrecreatie
7. Alle andere gebieden, uitgezonderd : bufferzones, militaire
domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten
45
40
35
richtwaarden worden vastgesteld
8. Bufferzones
55
50
50
9. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m
gelegen van voor grindwinning bestemde
55
50
45
ontginningsgebieden tijdens ontginning
Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste
richtwaarde van toepassing.
Dag:
van 07.00 tot 19.00 uur
Avond:
van 19.00 tot 22.00 uur
Nacht:
van 22.00 tot 07.00 uur

Voor de bedrijven op het bedrijventerrein Grijpenveld gelden de richtwaarden voor het specifiek
geluid (uitgedrukt in LAeq) van bestaande hinderlijke inrichtingen (titel II van Vlarem, gewijzigd bij
BVR op 19/1/1999), die afhangen van de geldende milieukwaliteitsnormen in de omgeving en van
het actueel geluidsniveau.
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De belangrijkste geluidsbronnen in het plangebied en omgeving zijn evenwel niet de industriële
bronnen maar het verkeersgeluid, veroorzaakt door het weg- en spoorverkeer. Tot op heden
bestaan geen bindende Vlaamse richtwaarden voor verkeersgeluid. Er wordt getoetst aan de
gedifferentieerde referentiewaarden (de zgn. consensuswaarden) voor wegverkeer, voorgesteld in
het rapport ‘Onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai’ uit 2010, opgemaakt in opdracht van
het Departement LNE:
Tabel 5-3 Referentiewaarden voor wegverkeersgeluid (LNE, 2010) (Lden en Lnight, dB(A))
Type weg
hoofd- en
primaire wegen

secundaire wegen

lokale wegen

situatie
nieuwe woonontwikkeling
nieuwe wegen
bestaande
wegen
nieuwe woonontwikkeling
nieuwe wegen
bestaande
wegen
nieuwe woonontwikkeling
nieuwe wegen
bestaande
wegen

Lden
55

Lnight
45

60
70

50
60

-

55

45

voor de beoordeling van het geluidsniveau bij
woningen die:
 ofwel over minstens één gevel beschikken
waarop de geluidsbelasting meer dan 20 dB
lager is dan de referentiewaarde
 ofwel over minstens één gevel beschikken
die niet wordt blootgesteld aan een
geluidsbelasting boven de referentiewaarden én voorzien zijn van voldoende
isolatie op alle gevels die wél worden
blootgesteld aan een hogere geluidsbelasting
dient de toetsing te gebeuren ten aanzien van
de met 5 dB verhoogde referentiewaarden
later te bepalen: rekening houden met
voertuigintensiteit ?

55
45
>55
>45
stand-still
65
55
55
45
55
45
>55
>45
stand-still
65
55

opmerkingen
-

Deze studie werd opgemaakt in functie van de richtlijn 2002/49/EG van het Europese Parlement en
de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (PB L 189 van
18.07.2002). Deze richtlijn heeft tot doel een gemeenschappelijke Europese aanpak in te voeren
om de blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen, te beperken en te verminderen. Deze aanpak is gebaseerd op het volgende:




Het opmaken van geluidsbelastingskaarten volgens gemeenschappelijke methoden (voor
geluidsindicatoren en berekening),
Het aannemen van actieprogramma’s, uitgaande van limieten die door de lidstaten
worden bepaald, teneinde het omgevingslawaai zo nodig te voorkomen, te beperken en te
handhaven waar zij goed is,
Voorlichting van het publiek.

De geluidskaarten voor de belangrijkste wegen en spoorwegen zijn terug te vinden op volgende
website:
http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/eu-richtlijn/goedgekeurdegeluidskaarten

5.2.3

Methodologie
De beschrijving van de actuele geluidskwaliteit in en rond het plangebied is enerzijds gebaseerd op
de geluidsbelastingskaarten voor de belangrijkste wegen en spoorwegen, en anderzijds op geluidsmetingen die uitgevoerd werden van 13 tot 16 september 2011. Er werden continue metingen
gedurende 72 uur uitgevoerd op één vast meetpunt in de Vierde Lancierslaan (vlakbij het stationsplein), en daarnaast ambulante metingen (gedurende 2x15’) op 8 locaties verspreid over het plangebied. De locatie van de meetpunten is terug te vinden in figuur 5-2. Op basis van deze metingen
worden alle relevante geluidsparameters bepaald: LA95 (cfr. Vlarem), LAeq, Lden en Lnight.
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Er kan gesteld worden dat wegverkeer de enige relevante geluidsbron is die gegenereerd wordt
door de verschillende onderdelen van het Masterplan (woningen, kantoren, kleinhandel, pendelparking). Voorts zal het plan ook wijzigingen in verkeersgeluid teweeg brengen door de geplande
circulatie-ingrepen, met name het “knippen” van de Tramstraat t.h.v. de Grijpenlaan, en het verplaatsen van de busstelplaats. Industrieel geluid van nieuwe bedrijven op het bedrijventerrein
Grijpenveld wordt buiten beschouwing gelaten omdat dit het gevolg is van de autonome economische ontwikkeling en niet van specifieke acties i.k.v. het Masterplan.
De geluidseffecten van de bijkomende of verschuivende verkeersstromen worden ingeschat o.b.v.
hun effecten op de verkeersintensiteit in de betreffende straat. In alle straten waar relevante
verkeerseffecten te verwachten zijn (zie hoofdstuk mens-mobiliteit) werden geluidsmetingen uitgevoerd, waarmee de referentietoestand in kaart wordt gebracht. Dankzij de verkeerstellingen en
visuele waarnemingen die tegelijkertijd met de ambulante geluidsmetingen werden uitgevoerd,
kan ook het belang van het autoverkeer in het totaal geluidsniveau ingeschat worden.
Indien autoverkeer de dominante geluidsbron is, zal de stijging of daling van het geluidsniveau
recht evenredig zijn met die van de verkeersintensiteit, rekening houdend met het aandeel zwaar
verkeer, waarbij 1 zware vrachtwagen of bus akoestisch overeenkomt met ca. 10 personenwagens.
Een toename van het verkeer met ca. 25% komt b.v. overeen met een geluidstoename met ca. 1
dB(A).
De evaluatie van de significantie gebeurt op basis van het volgend significantiekader:
Effectbeschrijving
Sterk positief
Matig positief
Zwak positief
Verwaarloosbaar
Zwak negatief
Matig negatief
Sterk negatief

Significantie
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3

Effect op het omgevingsgeluid
verlaging van het omgevingsgeluid met 6 dB(A) of meer
verlaging van het omgevingsgeluid met 3 tot 6 dB(A)
verlaging van het omgevingsgeluid met 1 tot 3 dB(A)
verlaging/verhoging van het omgevingsgeluid < 1 dB(A)
verhoging van het omgevingsgeluid met 1 tot 3 dB(A)
verhoging van het omgevingsgeluid met 3 tot 6 dB(A)
verhoging van het omgevingsgeluid met 6 dB(A) of meer

Figuur 5-2 Situering van de geluidsmeetpunten

5.2.4

Bestaande toestand

5.2.4.1

Geluidsbelastingskaarten voor verkeersgeluid
In de geluidsbelastingskaarten voor wegverkeer van LNE zitten alleen de wegsegmenten vervat met
een verkeersintensiteit van meer dan 6 miljoen voertuigbewegingen per jaar. In de omgeving van
het plangebied zitten volgende wegen aldus vervat in het model (zie onderstaande figuur):




De E40
De N29 (Invalsweg en zuidelijke Vesten)
De N3 vanaf de N229 (Diestsesteenweg) oostwaarts (Vesten en Sint-Truidensesteenweg).

De kritische contour van 55 dB(A) Lden langs de E40 reikt in de open ruimte t.h.v. het plangebied
ongeveer 400 m ver, en blijft ver buiten het plangebied. In vergelijking met andere segmenten van
deze autoweg is 400 m beperkt, wat te maken heeft met het feit dat de E40 hier in een sleuf ligt.
De 65 dB(A)-contour blijft binnen de 100 m van de autoweg. Langs de N29 tussen de E40 en de R27
reiken de 55 en 65 dB(A)-contour resp. ca. 400 en ca. 70 m ver richting Groot Overlaar.
Binnen de ring ondergaan alle woningen van de wijk Nieuw Overlaar en de Mulkstraat die op de
N29 gericht zijn niveaus van 55 dB(A) of hoger. Op de Vesten en de Sint-Truidensesteenweg ligt het
geluidsniveau t.h.v. de aanpalende bebouwing ruim boven de 60 of zelfs 65 dB(A) Lden. Door de
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afscherming die geboden wordt door het grotendeels gesloten gebouwenfront, ligt de geluidsbelasting door de Vesten daarachter, in de Tiense binnenstad, veel lager (onder de 55 dB(A)).
De Leuvenselaan en de R27 verwerken minder dan 6 miljoen voertuigbewegingen per jaar en
werden daarom niet opgenomen in het geluidsmodel. Aangezien de Leuvenselaan niet veel minder
verkeer verwerkt als de Sint-Truidensesteenweg, zouden er vergelijkbare geluidsniveaus moeten
voorkomen. Dat zal moeten blijken uit de ambulante geluidsmetingen (meetpunten A3 en A4).

Geluidsbelastingskaart Lden wegverkeer in de omgeving van het plangebied (bron: LNE)
De geluidsbelastingskaarten voor spoorverkeer bevatten alleen de spoorwegsegmenten met meer
dan 60.000 treinpassages per jaar. De spoorweg Leuven-Landen t.h.v. Tienen voldoet niet aan deze
ondergrens en werd dus niet opgenomen in het model. De meest nabije spoorweg die wel werd
opgenomen in het begin vande spoorweg Leuven-Namen. Daar reiken de Lden-contouren van 55
en 65 dB(A) zonder afscherming resp. ca. 250 en ca. 70 m ver.

5.2.4.2

Meetresultaten continu geluidsmeetpunt
Het continu geluidsmeetpunt is gelegen op het balkon op de tweede verdieping van het herenhuis
op Vierde Lancierslaan nr. 65, met zicht op het station. Volgens het gewestplan is dit punt gelegen
in woongebied op minder dan 500 m van gebied voor gemeenschapsvoorzieningen.
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In het meetpunt werd het optredende geluidsniveau continu opgemeten en uitgemiddeld over een
periode van 1 uur, en dit gedurende 3 dagen. De metingen werden uitgevoerd van dinsdag 13 tot
vrijdag 16 september 2011. Tijdens de metingen worden volgende gegevens verzameld:



de waarden van LAeq,1h (energetisch gemiddelde van het geluidsdrukniveau),
de waarden LAN,1h (statistische analyse van het geluidsdrukniveau met N = 1 (piek-niveaus),
5, 10, 50, 95 (achtergrondniveau volgens Vlarem II) en 99).

Uit deze waarden werden de dag-, avond- en nachtgemiddelden en de Lden-waarden afgeleid.
Tabel 5-4 Meteocondities tijdens de geluidsmetingen
Dag
Di 13/09/11
Wo 14/09/11

Do 15/09/11

Vr 16/09/11

Meetdata
Van
13.00
17.00
00.00
08.00
15.00
18.00
00.00
12.00
19.00
00.00
07.00

Tot
17.00
24.00
08.00
15.00
18.00
24.00
12.00
19.00
24.00
07.00
14.00

Meteocondities
Windsnelheid
Windrichting
6,0 m/s
West
4,9 m/s
West
4,5 m/s
Zuidwest
6,6 m/s
West
4,0 m/s
West
1,5 m/s
West
2,8 m/s
West
1,2 m/s
Variabel
0,2 m/s
Variabel
1,1 m/s
Variabel
3,3 m/s
Oost

In bovenstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van meettijden en de meteocondities. De
meteogegevens zijn afkomstig van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (meteostation
luchthaven Bevekom) in combinatie met het weerstation van Acoustical Engineering NV. Uit uurlijkse waarden werden gemiddelden gemaakt. Indien de standaard-deviatie (0,5 m/s voor de windsnelheid en 45° voor de windrichting) voldoende klein is, kan volstaan worden met 1 waarde per
dag, zoniet worden meerdere waarden per dag gegeven. Tijdens de metingen werd geen neerslag
genoteerd.
In tabel 5-5 worden de meetresultaten in het continu meetpunt weergegeven.
Tabel 5-5 Meetresultaten continu geluidsmeetpunt
tijd
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

Di 13/9/11
LA95,1h
LAeq,1h

47,4
48,1
51,0
53,3
51,2
49,5

63,7
65,8
67,9
67,3
66,5
64,5
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Wo 14/9/11
LA95,1h
LAeq,1h
36,9
52,7
36,3
47,1
36,0
46,3
35,3
45,2
36,2
53,0
39,8
62,2
45,8
65,8
51,8
67,5
48,7
66,8
47,2
63,5
47,0
63,5
47,5
64,1
49,3
67,0
48,6
65,5
49,6
65,4
47,5
65,4
51,6
66,6
53,7
67,7
48,9
66,5
46,8
64,5

Do 15/9/11
LA95,1h
LAeq,1h
36,9
54,0
35,4
49,3
35,2
48,6
35,1
44,8
36,3
53,4
40,1
61,8
44,9
65,4
51,7
74,6
47,9
66,7
45,9
65,9
46,1
64,7
47,1
65,6
45,7
64,7
43,7
64,5
46,5
65,1
46,6
66,1
51,1
68,4
54,8
67,7
49,7
65,6
46,0
64,5

Vr 16/9/11
LA95,1h
LAeq,1h
39,3
54,2
39,0
51,7
38,2
53,9
38,4
46,8
39,0
52,5
42,1
61,2
48,3
66,6
51,5
67,4
51,5
66,3
48,7
65,5
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20:00
21:00
22:00
23:00

44,0
43,7
42,6
39,2

61,8
62,5
61,5
57,5

Dag
Avond
Nacht
Lden

50
46
36

67
63
59

5.2.4.3

43,8
42,7
39,7
38,2

63,5
63,1
62,9
58,6
Afgeleide parameters
49
66
44
64
36
59
68

44,5
41,0
40,2
38,6

64,0
62,2
62,3
57,3

48
44
39

68
63
60
68

51

Meetresultaten ambulante meetpunten
Op vrijdag 16 september 2011 van 07.05 tot 09.35 uur en van 10.50 tot 13.15 uur werd ambulante
geluidsmetingen uitgevoerd in acht meetpunten. Het optredende geluidsniveau werd continu opgemeten en uitgemiddeld over een periode van 15 minuten en per seconde. Tijdens de metingen
werden de waarden van volgende grootheden bepaald:
LAeq,1s
LAeq,T
LAN,T

het constante A gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende de meettijd (1
seconde) dezelfde geluidsenergie bezit als het werkelijk fluctuerende signaal
het constante A gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende de meettijd (T = 15
minuten) dezelfde geluidsenergie bezit als het werkelijk fluctuerende signaal
het A gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende N % van de meettijd (T = 15
minuten) overschreden wordt

Simultaan met de ambulante geluidsmetingen werden verkeerstellingen uitgevoerd. Tijdens de
tellingen werd een onderscheid gemaakt tussen personenwagens, motoren, vrachtvoertuigen en
bussen. Deze tellingen hadden tot doel om het relatief belang van het wegverkeer in het totaal
geluidsniveau in te schatten. Zij vormden ook een nuttige aanvulling op de verkeerstellingen i.k.v.
de discipline mens-verkeer.
De ambulante metingen werden uitgevoerd tijdens de ochtendspits omdat deze inzake geluidspiekperiodes (cfr. metingen gedurende slechts 15 minuten) doorgaans belangrijker is dan de
avondspits: de ochtendspits is immers meer geconcentreerd in de tijd – zeker aan stations, waar de
toestroom gekoppeld is aan de uurregeling van de vertrekkende treinen –, terwijl de avondspits
40
uitloopt over een langere periode .
Tabel 5-6 Meetresultaten ambulante geluidsmetingen
Meetpunt
A1
A1
A2
A2
A3
A3
A4
A4
A5
A5
A6
A6

Tijd
(start)
7:45
12:20
8:00
12:00
8:20
11:25
8:40
11:10
9:20
11:45
9:00
10:50

LAeq,
15min
59,6
48,9
66,9
66,8
71,1
70,5
72,8
75,1
46,3
49,1
61,4
63,1

LAmax,
15min
81,9
70,0
83,1
91,9
88,4
83,1
89,9
97,1
55,5
64,5
73,9
78,7

LAmin,
15min
50,8
37,7
44,1
37,8
52,0
50,1
49,3
50,8
43,1
36,9
51,4
48,3

LA5,
15min
64,1
55,3
74,7
72,7
75,0
75,2
78,7
78,6
48,2
53,1
66,4
68,6

LA10,
15min
62,6
51,4
71,2
68,6
73,8
73,9
76,9
77,1
47,7
48,3
64,3
65,8

LA50,
15min
57,5
42,9
55,8
53,7
69,5
68,2
68,6
70,2
46,1
42,8
58,3
59,0

LA90,
15min
53,4
39,9
46,9
42,9
62,4
59,7
56,3
60,2
44,8
39,9
54,5
54,2

LA95,
15min
52,6
39,2
46,1
40,7
59,4
57,5
54,0
57,3
44,5
39,0
53,8
53,0

LA99,
15min
51,7
38,4
45,1
39,0
54,7
52,9
50,8
53,8
43,9
37,8
52,9
50,1

40

Qua verkeerseffecten is daarentegen de avondspits meestal doorslaggevend, omdat het totaal verkeersvolume op uurbasis (de tijdseenheid waarin verkeersintensiteiten worden uitgedrukt) doorgaand groter is. Dat komt omdat de ochtendspits quasi volledig uit woon-werk/school-verkeer bestaat, terwijl de avondspits daarnaast ook een groot volume ander
verkeer (boodschappen doen, ontspanning,...) bevat.
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A7
A7
A8
A8

7:05
13:00
7:20
12:40

64,0
64,3
53,5
54,5

83,0
80,7
70,9
73,1

51,6
45,7
47,6
38,6

70,1
72,0
59,1
60,7

65,9
68,8
54,2
54,8

58,2
55,5
50,3
44,6

54,0
50,2
49,0
41,6

53,3
48,8
48,8
40,7

52,4
46,6
48,3
39,7

Tabel 5-7 Resultaten verkeerstellingen t.h.v. de ambulaten meetpunten
Meetpunt
A1
A1
A2
A2
A3
A3
A4
A4
A5
A5
A6
A6
A7
A7
A8
A8

Tijd
(start)
7:45
12:20
8:00
12:00
8:20
11:25
8:40
11:10
9:20
11:45
9:00
10:50
7:05
13:00
7:20
12:40

Auto

Motor

Vracht

Bus

Trein

Totaal

155
19
62
43
261
200
184
177
0
0
65
62
22
65
7
7

1
1
0
2
4
2
3
1
0
0
0
3
0
2
0
0

2
0
0
2
8
13
10
12
0
0
10
9
1
0
0
0

1
0
3
1
5
2
5
3
0
0
0
0
4
1
0
0

2
0
3
3
0
0
0
0
0
3
0
0
3
4
1
3

161
20
68
51
278
217
202
193
0
3
75
74
30
72
8
10

De resultaten waren als volgt per meetpunt:


Meetpunt 1 (pendelparking): Tussen 07.45 en 08.00 was het volle ochtendspits met meer
dan 150 pendelaars die toekomen aan de parking en een omgevingsgeluid van bijna 53
dB(A). Tussen 12.20 en 12.35 was het daarentegen zeer rustig met amper 10% van het
verkeer ten opzichte van de ochtendspits en een omgevingsgeluid dat beneden 40 dB(A)
lag.



Meetpunt 2 (Tramstraat): Tussen 08.00 en 08.15 uur was de ochtendspits al aan het
afnemen en werden ca. 70 passages genoteerd in de Tramstraat. Deze veroorzaakten een
LA95-niveau van ca. 46 dB(A). Rond de middag tussen 12.00 en 12.15 uur waren er ca. 50
passages en lag de LA95 rond 41 dB(A).



Meetpunt 3 (Leuvenselaan/Grijpenwegstraat): Tussen 08.20 en 08.35 uur waren er bijna
280 passages, waaronder 11 vrachtvoertuigen en 5 bussen. Deze bronnen veroorzaakten
een LA95 van 59 dB(A). Tussen 11.25 tot 11.40 uur lag het aantal passages ca. 20% lager
en waren er minder bussen maar meer vrachtwagens. Als gevolg van deze gewijzigde
verkeerssituatie was het niveau van LA95 ca. 2 dB(A) lager (het niveau van LAeq verschilt
amper 0,6 dB(A).



Meetpunt 4 (Leuvenselaan/R27): Tussen 08.40 en 08.55 uur werd een vergelijkbaar aantal
voertuigen geteld als tussen 11.10 en 11.25 uur, nl. rond de 200, waaronder telkens 15
zware voertuigen (vrachtwagens en bussen). Toch merken we zowel in de waarde van
LA95 als de waarde van LAeq een verschil van ca. 3 dB(A) (LA95 resp. 54 en 57 dB(A)). Deze
verschillen zijn wellicht te wijten aan de dominante rijrichting (’s morgens stadinwaarts, ’s
middags staduitwaarts, waarbij het meettoestel aan de noordzijde van de weg stond,
zijnde de kant van het staduitwaarts verkeer).



Meetpunt 5 (Aardgat): Voertuigpassages zijn hier niet (meetpunt in de velden). Uit de
metingen blijkt dat het niveau rond de middag ca. 5 dB(A) lager ligt dan tijdens de ochtend
(LA95 van 39 vs. 44 dB(A)). Het geluid wordt hier bepaald door het wegverkeer op de R27
en de N3 en het treinverkeer op 250 à 300 m afstand.
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Meetpunt 6 (rotonde Grijpenlaan): In beide meetperiodes (allebei na de echte ochtendspits) werden ca. 75 passages genoteerd. De waarde van LA95 lag bij de tweede meting
bijna 1 dB(A) lager, terwijl de waarde van LAeq bijna 2 dB(A) hoger lag. Dit laatste kan
verklaard worden door het feit dat er bij de tweede meting 3 motoren geteld werden.



Meetpunt 7 (Getestraat): Tussen 07.05 en 07.20 uur werden 34 passages en een LA95 van
53 dB(A) geregistreerd. Tussen 13.00 en 13.15 uur werden meer dan dubbel zoveel
passages genoteerd, maar de LA95 lag met 49 dB(A) veel lager. Deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid kan verklaard worden door het feit dat het geluidsniveau in dit meetpunt
meer door het verkeer op de N29 (op ca. 250 m afstand) wordt bepaald, dat tijdens de
ochtendspits veel drukker is dan ’s middags, dan door het verkeer in de Getestraat zelf. De
LAeq lag telkens rond 64 dB(A).



Meetpunt 8 (Viaductstraat): Het aantal voertuigpassages lag in beide perioden zeer laag.
De LA95 lag ’s ochtends (49 dB(A)) liefst 8 dB(A) hoger dan ’s middags (41 dB(A)), terwijl
het verschil in LAeq slechts 1 dB(A) was (beide rond 54 dB(A)). Ook hier is vooral het
verkeer op grotere afstand verantwoordelijk voor het hogere LA95-niveau ‘s ochtends.

In alle meetpunten behalve die aan de Leuvenselaan en de rotonde van de Grijpenlaan, lag de LA95
’s middags beduidend lager dan ’s ochtends, hetgeen vooral toe te schrijven is aan de veel lagere
verkeersintensiteit op de E40.
Uit de eventberekeningen blijkt dat de specifieke geluidsbijdrage van de bussen in het totale niveau
van LAeq in alle meetpunten beperkt is tot een maximale verhoging van ca. 1 dB(A).

5.2.4.4

Beoordeling naar richtwaarden omgevings- en verkeersgeluid
In tabel 5-9 worden de gemeten niveaus getoetst aan de Vlarem-richtwaarden voor omgevingsgeluid (LA95) en de referentiewaarden voor wegverkeersgeluid (Lden en Lnight). in de ambulante
meetpunten kon uiteraard geen Lden of Lnight berekend worden, maar wordt indicatief gekeken
naar het gemeten LAeq-niveau.
In het continu meetpunt viel het LA95-niveau tijdens de dag- en avondperiode precies op de
Vlaremnorm; ’s nachts werd ruimschoots voldaan aan de norm. De Lden-waarde bedroeg 68 dB(A),
de Lnight 59 dB(A). Daarmee wordt niet voldaan aan de referentiewaarden voor bestaande
secundaire en lokale wegen volgens de studie “Onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai”
(resp. 65 en 55 dB(A)). Deze worden overschreden met resp. 3 en 4 dB(A). De belangrijkste oorzaak
van deze overschrijdingen in de Vierde Lancierslaan zijn de talrijke autobuspassages (420 per werkdag, zie hoofdstuk mens-mobiliteit). Deze worden niet geregistreerd in het LA95-niveau, omdat ze
tot de 5% piekgeluiden behoren.
Tabel 5-8 Toetsing meetresultaten aan richtwaarden omgevings- en verkeersgeluid

Meetpunt

Periode

Continu
meetpunt

Dag
Avond
Nacht (Lnight)
Lden
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Richtwaarde
Vlarem (LA95)
50
45
45

Gemeten
LA95
50
45
37

Verschil

50
50
50
60
50
60
50
50

53/39
46/41
59/58
54/57
45/39
54/53
53/49
49/41

+3/-11
-4/-9
+9/+8
-6/-3
-5/-11
-6/-7
+4/-1
-1/-9
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0
0
-8

Refwaarde
wegverkeer

Gemeten
Lden / LAeq

Verschil

55
65
65
65
65
65
65
65
65
65

59
68
60/49
67/67
71/71
73/75
46/49
61/63
64/64
54/55

+4
+3
-5/-16
+2/+2
+6/+6
+8/+10
-19/-16
-4/-2
-1/-1
-11/-10
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In het kader van dit MER werden geen trillingsmetingen uitgevoerd, maar er kan verondersteld
worden dat de talrijke buspassages door de Vierde Lancierslaan naast geluids- ook enige trillingshinder veroorzaken.
In de ambulante meetpunten varieert het geluidsniveau sterk naargelang de ligging en het tijdstip
(tijdens de ochtendspits of daarbuiten). In de meeste meetpunten wordt voldaan aan de Vlaremdagnorm. Overschrijdingen komen voor in punt A3 (Leuvenselaan) (beide meetperiodes) en punten
A1 en A7 (enkel tijdens de ochtendspits). In punten A4 en A6 wordt de norm niet overschreden
omdat ze in industriegebied gelegen zijn, waar minder strenge Vlaremnormen gelden. Maar er kan
gesteld worden dat op vlak van omgevingsgeluid het “worst case”-gedeelte van de Leuvenselaan
het enige echte knelpunt in het plangebied is.
In 3 ambulante meetpunten (A2 Tramstraat en A3 en A4 Leuvenselaan) ligt de gemeten LAeq
boven de Lden-referentiewaarde van 65 dB(A), en in A6 (Grijpenlaan) en A7 (Getestraat) er slechts
nipt onder. Het LAeq-niveau lag in meetpunt A2 (Tramstraat) opvallend hoog (67 dB(A)), terwijl de
LA95 bijna even laag lag als in meetpunt A5 (Aardgat). Dit verschil wordt ongetwijfeld veroorzaakt
door het (sluip-)verkeer richting pendelparking en door de buspassages van en naar de actuele
busstel-plaats.
Ter relativering van de hoge waarden moet wel gesteld worden dat de meetpunten zich vlak naast
de weg bevonden, en het LAeq-niveau t.h.v. de eerstelijnsbebouwing enkele dB(A) lager zal liggen.
Maar het Lden-niveau zal t.h.v. de bebouwing langs de Leuvenselaan normaliter minstens even
hoog liggen als in het continu meetpunt in de Vierde Lancierslaan (68 dB(A)).
In A1 (pendelparking), A5 (Aardgat) en A8 (Viaductstraat) wordt ruim voldaan aan de referentiewaarde van 65 dB(A) en wordt ook de grenswaarde van 55 dB(A) gehaald of benaderd. Dit zijn niet
toevallig de punten met zeer weinig verkeer gedurende (het grootste deel van) de dag. Aan de
pendelparking zijn er wel zeer hoge verkeerspieken, maar deze zijn kortstondig, gekoppeld aan
vertrek en aankomst van de treinen.
Het continu meetpunt en 6 van de 8 ambulante meetpunten liggen op minder dan 250 m van de
spoorweg, maar in geen enkel van deze punten komt het spoorverkeer als een prominente geluidsbron naar voren. Punten A1 en A8 liggen slechts een 100-tal meter van het spoor, maar behoren
tot de stilste meetpunten. Er kan dus gesteld worden dat de bijdrage van het spoorweggeluid zeer
beperkt is in verhouding dat die van het wegverkeer. Het meetpunt in de Vierde Lancierslaan wordt
ten andere akoestisch afgeschermd van het spoorweggeluid door het stationsgebouw.

5.2.5

Geplande toestand en effecten
Zoals aangegeven in §5.2.3, wordt bij de inschatting van de geluidseffecten van het Masterplan
vertrokken van de evolutie van de verkeersstromen in het plangebied. Er wordt daarbij uitgegaan
van het basisscenario, met een parkeergebouw met 1650 plaatsen.
Bij de beoordeling van de geluidseffecten wordt gefocust op volgende wegsegmenten:




Straten met een (relatief) hoge actuele verkeersintensiteit en bebouwingsdichtheid:
Leuvenselaan (net ten W van Grijpenwegstraat), Vierde Lancierslaan en Groot Overlaar
(t.h.v. Mulkplein)
Straten waar een aanzienlijke verkeerstoename t.g.v. het plan verwacht wordt (zie hoofdstuk mens-mobiliteit): Leuvenselaan en Grijpenlaan t.h.v. Tramstraat/woningrij
Straten waar een aanzienlijk aantal nieuwe woningen voorzien worden: Tramstraat

Ook op de R27 en het deel van de Grijpenlaan doorheen het bedrijventerrein wordt een aanzienlijke verkeerstoename verwacht, maar omdat zich langs deze weg geen woningen bevinden,
worden ze buiten beschouwing gelaten. In de bedrijven langs deze weg zijn weliswaar heel wat
mensen tewerkgesteld, maar in een werksituatie zijn mensen veel minder hindergevoelig dan in
hun thuissituatie (slapen, ontspannen). Bovendien staan de bedrijfsgebouwen op minstens een 20tal meter van de wegas, waardoor het geluidsniveau al enigszins gereduceerd is.
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De benodigde verkeersgegevens zijn etmaalwaarden, maar we beschikken enkel over de resultaten
van avondspitstellingen (zie hoofdstuk Mens – verkeer), die dus moeten omgerekend worden. Het
drukste avondspitsuur (17-18u) vertegenwoordigt op de Vlaamse wegen op werkdagen gemiddeld
8,76% van het 24 uurstotaal (bron: Handleiding CAR Vlaanderen). Op basis van dit cijfer werd de
hoeveelheid verkeer op etmaalbasis ingeschat voor de vijf wegsegmenten.
In de Grijpenlaan is dit zeker een worst case-benadering, omdat het verkeer van en naar de pendelparking veel meer spitsuurgebonden is dan dat op de gemiddelde Vlaamse weg, waardoor een
extrapolatie o.b.v. de avondspits een duidelijke overschatting van de etmaalwaarde inhoudt. Maar
omdat de effectieve verkeersgeneratie van de pendelparking op etmaalbasis niet gekend is (de
tellingen van de NMBS beperkten zich tot de periodes 6-8u en 17-19u), wordt toch deze aanpak
gebruikt.
De extrapolatie levert volgende verkeersstromen per etmaal op in de huidige en geplande toestand
voor de vijf beschouwde wegsegmenten:
Huidige
toestand
11.400

Geplande
toestand
14.200

Vierde Lancierslaan

6.000

5.700

Groot Overlaar
Grijpenlaan

5.000
7.100

5.100
10.800

Tramstraat

2.200

300

Leuvenselaan

Oorzaak wijziging
+ uitbreiding kleinhandelszone, woonprojecten, busverkeer nieuwe
stelplaats, omrijdend verkeer naar nieuw parkeergebouw
- verdwijnen parking voorkant station, knippen Tramstraat
+ nieuw woon-, kantoor- en handelsprojecten rond stationsplein
- verdwijnen parkings voorkant station
+ woonproject Viaductstraat
+ vervangen pendelparking door parkeergebouw (+ 475 pp)
- verkeer uit Tramstraat
+ woonproject Tramstraat
- verdwijnen busstelplaats, knippen straat t.h.v. Grijpenlaan

De beschikbare verkeerscijfers (zie hoofdstuk mens-mobiliteit) zeggen niets over de samenstelling
van het verkeer. Voor de bepaling van de percentages middelzwaar, zwaar en busverkeer werd
daarom vertrokken van de standaard samenstelling van het verkeer op de Vlaamse wegen, zoals
opgenomen in het luchtmodel CAR Vlaanderen (zie hoofdstuk lucht). Bij de Leuvenselaan en Groot
Overlaar werd aan deze basisverdeling vastgehouden. Bij de drie andere wegen werden de percentages aangepast o.b.v. de effectieve verwachte evolutie van het vracht- en busverkeer.
Tabel 5-9 Verkeersintensiteit en –samenstelling per etmaal in de huidige en toekomstige toestand
Leuvenselaan

de

4 Lancierslaan

Huidige toestand
Gem. aantal voertuigen / etmaal
11.400
6.000
% middelzwaar verkeer
7%
7%
% zwaar verkeer
3%
3%
% bussen
1%
7%
“geluids-pae” – huidig
17.100
12.200
Toekomstige toestand (huidige toestand + bijdrage/effect Masterplan)
Gem. aantal voertuigen / etmaal
14.200
5.700
% middelzwaar verkeer
7%
7%
% zwaar verkeer
3%
3%
% bussen
1,5%
7,5%
“geluids-pae” – toekomst
20.800
11.900
Evolutie huidige – toekomstige toestand
Evolutie “geluids-pae”
+21,6%
-2,5%
Evolutie bijdrage wegverkeer (dB(A))
+0,9
-0,1
Beoordeling (score)
-1
0
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Groot Overlaar

Grijpenlaan

Tramstraat

5.000
7%
3%
1%
10.800

7.100
7%
3%
0%
9.900

2.200
7%
0%
3%
5.100

5.100
7%
3%
1%
10.900

10.800
5%
2%
0%
14.000

300
0%
0%
0%
300

+0,9%
+0,0
0

+41,5%
+1,5
-1

-90,3%
-10,1
+3
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Op basis van de verkeerssamenstelling kan – in analogie met het aantal pae (personenauto-equivalenten) in verkeerskundige zin – het aantal “geluids-pae” ingeschat worden. Daarbij telt een
lichte vrachtwagen voor 3 personenwagens en een zware vrachtwagen of bus voor 10 personenwagens. Het verschil in “geluids-pae” wordt vervolgens omgerekend naar verschil in dB(A) voor de
bijdrage van het lokaal wegverkeer aan het totaal geluidsniveau.
Uit de tabel blijkt dat in twee van de vijf wegsegmenten, nl. de Leuvenselaan en de Grijpenlaan
t.h.v. de 6 woningen, een toename van het wegverkeersgeluid met 1 à 1,5 dB(A) kan verwacht
worden ten gevolge van het Masterplan. Dit komt volgens het significantiekader komt neer op een
(maximaal) zwak negatief effect (effectscore -1). In de Vierde Lancierslaan en Groot Overlaar zijn de
effecten van het plan verwaarloosbaar. De grootste effecten doen zich voor in de Tramstraat (t.h.v.
de bestaande woningen en het nieuw woonproject): door het verdwijnen van de busstelplaats en
het afsluiten van de doorgang naar de Grijpenlaan en de pendelparking zou het aantal “geluidspae” met ca. 90% dalen, wat neerkomt op een daling van het wegverkeersgeluid met ca. 10 dB(A)
(sterk positief effect).
Vervolgens worden deze toe- of afnames getoetst aan de waargenomen LAeq-waarden:


Leuvenselaan: Hier is het LAeq-niveau reeds zeer hoog – in de grootte-orde van 70 dB(A))
– en dit zou nog – weliswaar beperkt – toenemen, vooral t.g.v. de uitbreiding van de kleinhandelszone.



Vierde Lancierslaan: Het verdwijnen van een 300-tal voertuigbewegingen heeft geen significante effecten op het geluidsniveau, dat dus hoog blijft (dagwaarde 67 dB(A), Lden 68
dB(A)), vooral t.g.v. de talrijke buspassages.



Groot Overlaar: Op deze locatie werden geen geluidsmetingen uitgevoerd, maar het ligt
halfweg tussen de meetpunten A7 (LAeq 64 dB(A) en A8 (54 dB(A)). Het geluidsniveau ligt
dus wellicht rond de 60 dB(A), en het Masterplan wijzigt hier weinig of niets aan.



Grijpenlaan: Dit meetpunt wordt gekenmerkt door een zeer groot verschil tussen de piekperiodes (60 dB(A)) en de “luwe” periodes (49 dB(A)). Door de uitbreiding van de pendelparking worden de verkeers- en geluidspieken nog enigszins versterkt. Ook de nieuwe
functies in het kopgebouw (vooral de kantoren) zijn vrij spitsuurgebonden. Maar buiten de
kortstondige piekperiodes blijft de geluidskwaliteit goed tot zeer goed.



Tramstraat: Gelet op het grote verschil tussen de gemeten LAeq en LA95, wordt het geluid
in deze straat quasi volledig door het wegverkeer veroorzaakt. De bijdrage van het wegverkeer zal met ca. 10 dB(A) dalen, en het totaal Laeq-niveau aldus van ca. 67 naar ca. 57
dB(A). Dit is vergelijkbaar met de huidige situatie in de Viaductstraat en ligt slechts 2 dB(A)
boven de referentiewaarde van 55 dB(A) Lden voor nieuwe woonontwikkelingen. Ervan
uitgaand dat er ’s nachts vrijwel geen verkeer (meer) zal zijn t.h.v. beide projectgebieden,
kan verondersteld worden dat de referentiewaarde zal gehaald worden.

Het alternatief scenario met een parkeergebouw van 1850 parkeerplaatsen zal meer verkeer
genereren dan het basisscenario. M.b.t. de effecten hiervan op geluid kan gesteld worden dat de
hiervoor vermelde overschatting van de etmaalwaarden in de Grijpenlaan dusdanig groot is dat
ook de effecten van een uitbreiding van het parkeergebouw tot 1850 pp ermee ondervangen
wordt.
Trillingen
In het kader van deze studie werden geen trillingsmetingen uitgevoerd met betrekking tot wegverkeer. In het kader van vroegere MER-studies voor gewest- en autosnelwegen is dit enkele malen
wel gebeurd. Zo werden in het kader van de MER-studie van de aanleg van de N74 trillingsmetingen verricht in 4 meetpunten en in het kader van de MER-studie van de E34-N49 werden in
twee meetpunten trillingsmetingen uitgevoerd. Voor de beoordeling werd gerefereerd aan de
Duitse norm DIN 4150-2: “Erschutterüngen im Bauwesen - Einwirkung auf Menschen in Gebaüden”
en dit bij gebrek aan een Belgische of Vlaamse normering ter zake. In beide studies werd gecon-
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cludeerd dat de huidige trillingsniveaus in de omgeving laag en beneden de comfortwaarde lagen.
Uit gesprekken met bewoners is gebleken dat er in sommige gevallen wel klachten over trillingen
waren, maar deze situeerden zich op plaatsen met niveauverschillen in de weg (wegverzakkingen).
Met andere woorden: indien het wegdek in goede staat is, zijn er in principe geen klachten. In de
Vierde Lancierslaan, waar (trillings)hinder wordt gemeld, is het wegdek in goede staat, maar mogelijkerwijs situeert het probleem zich t.h.v. de verkeersdrempel aan het stationsplein (zie foto
§5.2.4.2). Deze trillingsproblematiek staat overigens volledig los van het Masterplan.

5.2.6

Cumulatieve effecten en ontwikkelingsscenario’s
In het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tienen wordt ca. 50 ha bijkomend
regionaal bedrijventerrein voorzien op de site Soldatenveld, aan de oostzijde van Tienen. Zoals
aangegeven in het hoofdstuk mens-mobiliteit, zal er weinig of geen interactie zijn tussen het verkeer van dit bedrijventerrein (in de modellen werd nog uitgegaan van 75 ha), dat vnl. via de nieuwe
oostelijke ring, de R27-oost en de N29 wordt afgewikkeld, en het door het Masterplan
Stationsomgeving generereerde verkeer, dat zich vooral aan de westzijde van Tienen situeert. Het
enige wegsegment waar een relevant cumulatief effect verwacht wordt, is de N29 tussen de R27 en
de E40, maar hier bevindt zich quasi geen bewoning.
De geplande creatie van een kleinhandelszone van ca. 4 ha aan de noordzijde van de Leuvenselaan
heeft daarentegen wel aanzienlijke cumulatieve effecten met het Masterplan. De bijkomende kleinhandelsoppervlakte genereert wellicht ca. 2000 extra voertuigbewegingen op de Leuvenselaan, die
zoals gezegd al het zwaarste belaste weg van het plangebied was, met LAeq-waarden rond de 70
dB(A) t.h.v. de eerstelijnsbebouwing.
De geplande realisatie van de noordelijke ring rond Tienen zal positieve verkeerseffecten hebben
hebben op de Vesten en de meeste invalswegen van Tienen-centrum. Op de Leuvenselaan is er een
aanzienlijk verkeersafname te verwachten t.o.v. de referentietoestand 2020 (zie hoofdstuk mensverkeer), wat t.o.v. de huidige toestand ongeveer neerkomt op een status quo. Dit alles op voorwaarde dat de ring volledig gesloten wordt, dus inclusief de “missing link” tussen de N223 en de
N3-west die nog niet voorzien is op het gewestplan.
Samen met de verwachte geluidsafname als gevolg van technische innovaties (stillere wagens), kan
de sluiting van de ring voor een lichte verbetering zorgen van de actueel kritische geluidskwaliteit
t.h.v. de bebouwing langs de Leuvenselaan. Op de R27 wordt t.g.v. de sluiting van de ring een zeer
sterke toename van de verkeersintensiteit verwacht (+150% of meer), maar deze toename is niet
problematisch op vlak van geluidshinder omdat langs de R27 geen bebouwing voorkomt.

5.2.7

Conclusies en milderende maatregelen
Aangezien verkeer de enige relevante geluidsemissiebron is van het Masterplan, liggen de conclusies voor de discipline geluid logischerwijs in de lijn van die voor de discipline mens-mobiliteit:


In de stationswijk (tussen de spoorweg en de binnenstad van Tienen) is het effect van het
verdwijnen van de pendelparkings aan de voorkant van het station op het vlak van geluid
te verwaarlozen. In de Vierde Lancierslaan is het actueel LAeq-niveau kritisch te noemen
t.g.v. de piekgeluiden van de talrijke buspassages. Los van het Masterplan is het wenselijk
dat de geluidsoverlast t.g.v. busverkeer in de Vierde Lancierslaan beperkt wordt. Vooral de
(geplande) vernieuwing van het wagenpark met de graduele invoering van hybride bussen
kan hieraan bijdragen.



Het “knippen” van de Tramstraat en het verdwijnen van de busstelplaats zorgt voor een
sterke verbetering van de geluidskwaliteit in deze straat, waar de bewoners van zowel de
bestaande als de geplande woningen van zullen kunnen profiteren.



In de straten van de wijk Mulk zijn de effecten van het plan niet significant.
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De verkeerstoename in de Grijpenlaan door de uitbreiding van de pendelparkingcapaciteit is niet problematisch inzake geluidskwaliteit, aangezien het gemiddeld geluidsniveau
met maximaal (in een worst case-benadering) ca. 1,5 dB(A) zou toenemen (score -1) en
buiten de kortstondige piekperiodes ruim onder de richtwaarden blijft. Bovendien bevinden zich hier slechts enkele woningen.



Zowel de huidige geluidskwaliteit als de verwachte immissietoename t.g.v. het Masterplan
zijn kritisch voor de Leuvenselaan. Als milderende maatregel kan voorgesteld worden om
de uitbreiding van de kleinhandelszone – de belangrijkste bron van bijkomend verkeer –
gefaseerd en/of slechts gedeeltelijk uit te voeren. Volgens de timing van het Masterplan
behoort de reorganisatie en uitbreiding van de kleinhandelszone sowieso niet tot de
prioritaire planonderdelen. Op termijn zou een volledige sluiting van de grote ring van
Tienen, inclusief de “missing link” tussen de N223 en de N3-west, wenselijk zijn, omdat dit
de te verwachten autonome verkeerstoename op de Leuvenselaan volledig kan neutraliseren.

Algemeen kan dus gesteld worden dat de effecten van het Masterplan op de geluidskwaliteit in het
plangebied maximaal zwak negatief zijn, en plaatselijk (Tramstraat) zeer positief. Daarnaast zijn er
een aantal knelpunten in de huidige situatie (Leuvenselaan, busverkeer Vierde Lancierslaan), die –
los van het Masterplan – aandacht verdienen.
Voor nieuwe woonontwikkelingen zijn de referentiewaarden voor wegverkeer van toepassing.
Nabij secundaire en lokale wegen bedragen deze 55 dB(A) Lden en 45 dB(A) Lnight (zie tabel 5-3).
Indien deze waarden overschreden worden, moet de nodige aandacht besteed worden aan
woningisolatie. Bij de woonprojecten Tramstraat en Viaductstraat zal dit normaliter niet nodig zijn.
De Norm NBN S 01-400-1 geeft de akoestische criteria voor woongebouwen. De criteria in deze
nieuwe norm gelden als regels van goede praktijk voor gebouwen die geheel of gedeeltelijk voor
bewoning bestemd zijn. In de norm staan 2 prestatieniveaus: een Normaal Akoestisch Comfort
(NAC) waarbij 70% van de gebruikers tevreden zijn, en een Verhoogd Akoestisch Comfort (VAC)
waarbij 90% van de gebruikers tevreden zijn. Afhankelijk van het omgevingsgeluid wordt de
minimale isolatie van de gevel bepaald. Voor NAC resp. VAC bedraagt deze 26 dB resp. 30 dB bij
een geluidsniveau (op een voor de hinder representatief tijdstip, bv. tijdens de spits) van 60 dB en
deze waarde neemt met 1 dB toe per geluidstoename van 1 dB (dus bv. 36 resp. 40 dB bij een
geluidsniveau van 70 dB).
Als de grenswaarden dreigen te worden overschreden, wordt dikwijls teruggegrepen op het
toepassen van zgn. “dove gevels”. Een gevel wordt gedefinieerd als bouwkundige constructie die
een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, m.i.v. het dak. Een “dove gevel”
wordt gedefinieerd als een bouwkundige constructie waarin meestal geen te openen delen
aanwezig zijn, en met karakteristieke geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de
geluidsbelasting van die constructie en het NAC/VAC-niveau. Mits voldoende geluidswering in
gesloten toestand, kunnen bouwkundige constructies waarin te openen delen aanwezig zijn. Een
“dove gevel” is dus vrij vertaald een gevel met voldoende geluidsisolatie, waardoor alsnog geluidsgevoelige bestemmingen op geluidsbelaste locaties gebouwd worden.
Geluidsisolatie houdt in dat een woning of bepaalde delen van een woning afgeschermd worden
voor geluid van buitenaf. In de meeste gevallen vindt geluidsisolatie plaats om te voorkomen dat
geluid vanuit de omgeving binnendringt in een woning. Het zwakste element in de geluidsisolatie is
meestal de beglazing. Teneinde de luchtgeluidsisolatie te optimaliseren worden actueel geen
enkele beglazingen maar enkel nog dubbele beglazingen geplaatst (dit heeft natuurlijk ook thermische voordelen). Er bestaan specifieke akoestische beglazingen in functie van de geluidsbron
(wegverkeer, luchtverkeer, muziekgeluid, …). In geval van extreme belasting kunnen beglazingen
met dubbel chassis voorzien worden. Naast de beglazing zijn er natuurlijk de muren. Dubbele
muren zijn actueel standaard, maar de dikte kan variëren en ook is het mogelijk isolerend materiaal
in de muur te spuiten. Ook het aanbrengen van geluidsabsorptie in de ruimten van de woning
(teneinde geluidsreflectie te vermijden) zorgt voor een verbeterde isolatie.
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41

Uit metingen i.o.v. departement LNE is gebleken dat de gevelisolatie in Vlaanderen gemiddeld 30
dB bedroeg en algemeen tussen de 25 en de 35 dB lag, met aan de onderzijde van het spectrum
woningen met enkel glas, lichte dakconstructies en niet-geïsoleerde ventilatievoorzieningen en aan
de bovenzijde recente woningen met dubbel glas, goed sluitend schrijnwerk en kleinere glasoppervlaktes. Een zeer goed geïsoleerde woning met specifieke akoestische beglazing kan isolatiewaardes rond de 40 à 43 dB halen. Het gestelde isolatieniveau van 26 dB(A) NAC of 30 dB(A) VAC
teneinde een geluidsdrukniveau van 34 dB(A) NAC resp. 30 dB(A) VAC ter realiseren uitgaande van
een buitenniveau van 60 dB(A) is bijgevolg realistisch en vraagt geen extra kosten.

41

http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/info/documenten/
Project%20Gevelisolatie%20Eindverslag%20-%20LNE31082007.pdf
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5.3

Lucht

5.3.1

Afbakening studiegebied
De enige belangrijkste bron van luchtemissies zal het door het Masterplan gegenereerde verkeer
zijn. De afbakening van het studiegebied is dientengevolge dezelfde als voor het aspect mens –
verkeer (zie figuur 4.1).

5.3.2

Juridische en beleidsmatige context
De milieukwaliteitsnormen voor lucht worden in het VLAREM II beschreven. Hieronder worden de
normen gegeven voor de voor verkeer relevante parameters NO2, PM10 en PM2,5 (VLAREM-bijlage
2.5.3.2). Er worden immissiegrenswaarden gegeven enerzijds voor jaargemiddelden en anderzijds
(behalve bij PM2,5) voor dag- of uurgemiddelden (aantal toegelaten overschrijdingen per jaar).
Tabel 5-11: Immissiegrenswaarden volgens Vlarem II
Polluent

Middelingstijd

NO2 en NOx

1 uur

Grenswaarde
3
µg/m
200

Kalenderjaar
24 uur

40
50

Kalenderjaar
Kalenderjaar

40
25
20

Fijn Stof
(PM10)
Fijn stof
(PM2,5)

# toegelaten
overschrijdingen
Max. 18 keer per
jaar
Max. 35 keer per
jaar
-

Geldig
sinds/vanaf
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2015
01/01/2020

Volgens de recentste inzichten is EC (elementair koolstof) de meest adequate parameter om lokale
luchtkwaliteit te beoordelen die vooral door verkeersemissies wordt bepaald. Voor EC bestaan
evenwel (nog) geen wettelijke grenswaarden.

5.3.3

Methodologie
Effectgroep

Criterium

Methodologie

Niet-geleide
emissies

Emissies en immissies t.g.v.
verkeer gegenereerd door
onderdelen van het plan

Bepaling immissieconcentratie op
straatniveau van NO2 en PM10 d.m.v.42
luchtmodel CAR Vlaanderen 2.0
(huidige en toekomstige situatie).

Beoordeling significantie op basis
van
- toetsing t.o.v. immissienormen
- significantiekader lucht: bijdrage
verkeer t.o.v. milieukwaliteitsnorm

M.b.t. de beoordeling van de effecten van het verkeer op luchtkwaliteit wordt het significantiekader van het richtlijnenboek lucht toegepast. De beoordeling wordt bepaald door de procentuele
bijdrage van het plan t.o.v. de milieukwaliteitsnorm ter hoogte van de relevante weg-segmenten:



< 1% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten aantal overschrijdingen:
niet-significante bijdrage score: 0
1-3% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten aantal overschrijdingen:
beperkte bijdrage
score: -1

42

CAR = Calculation of Air pollution from Road traffic; luchtmodel voor immissies ten gevolge van wegverkeer ontwikkeld
door TNO in opdracht van Afdeling Lucht, Hinder, Milieu & Gezondheid (2006), in 2011 vernieuwd en geactualiseerd (versie
2.0). De achtergrondwaarden op elk punt werden bekomen door interpolatie van de waarden in de gekende meetpunten.
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3-10% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten aantal overschrijdingen:
relevante bijdrage
score: -2
> 10% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten aantal overschrijdingen:
belangrijke bijdrage
score: -3

Deze beoordeling wordt gekoppeld aan de wenselijkheid/noodzaak om milderende maatregelen te
zoeken en toe te passen, meer bepaald:





Voor een beperkte bijdrage: Onderzoek naar milderende maatregelen is minder
dwingend, tenzij de milieukwaliteitsnorm in de referentiesituatie reeds voor 80%
ingenomen is (link met milieugebruiksruimte). Indien de onderzoekssturende
randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan stellen dan dient de deskundige
over te gaan tot milderende maatregelen. Bij het ontbreken ervan dient dit dan
gemotiveerd te worden
Voor een relevante bijdrage: milderende maatregelen dienen gezocht te worden in het
MER met zicht op implementatie ervan op korte termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit
gemotiveerd te worden.
Voor een belangrijke bijdrage: Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar
milderende maatregelen.

5.3.4

Bestaande toestand

5.3.4.1

Actuele luchtkwaliteit
De bestaande luchtkwaliteit wordt beschreven op basis van bestaande meetgegevens van het
VMM-meetnet in de omgeving van de site. Er zijn evenwel geen meetpunten in de nabijheid van
het plangebied. De meest nabije en enigszins representatieve meetpunten zijn de meetstations in
Aarschot (Tieltsebaan, ca. 20 km ten N van het plangebied) en Walshoutem (Walhostraat, ca. 15
km ten ZO ervan). In deze meetstations worden geen PM2,5-metingen uitgevoerd. Het dichtstbij
gelegen PM2,5-station is Hasselt (Boksbeemdenstraat, ca. 35 km ten NO van het plangebied).
Uit de meetgegevens van VMM blijkt dat de luchtkwaliteit in 2010 in Aarschot, Walshoutem en
Hasselt als behoorlijk tot goed kan beschouwd worden. Alle grenswaarden van NO2, PM10 en
PM2,5 worden (ruimschoots) gerespecteerd.
Meetwaarden immissies (bron: VMM, Luchtkwaliteit in het Vlaams Gewest – Jaarverslag immissiemeetpunten kalenderjaar 2010)

Polluent

Middelingstijd

NO2

1 uur

PM10

PM2,5

Grenswaarde
3
µg/m
200
Max. 18x/jaar

Kalenderjaar

40

24 uur

50
Max. 35x/jaar

Kalenderjaar

40

Kalenderjaar

25

Meetpunt
42N035 Aarschot
42N054 Walshoutem
42N045 Hasselt
42N035 Aarschot
42N054 Walshoutem
42N045 Hasselt
42N035 Aarschot
42N054 Walshoutem
42N045 Hasselt
42N035 Aarschot
42N054 Walshoutem
42N045 Hasselt
42N045 Hasselt

Meetwaarde
3
µg/m
Max = 102
Max = 109
Max = 112
Gem = 22
Gem = 22
Gem = 29
Nvt

Gem = 26
Gem = 26
Gem = 24
Gem = 21

# overschrijdingen
0
0
Nvt

25 d
23 d
23 d
Nvt

Nvt

Op basis van de resultaten van de meetpunten in de (weliswaar ruime) omgeving kan verondersteld worden de luchtkwaliteit ook in het plangebied behoorlijk tot goed is. Dat wordt bevestigd
door de interpolatiekaarten in het jaarverslag van de VMM (zie hieronder). Op de NO2-kaart blijkt
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duidelijk de grote impact van het autowegennet op de NO2-immissies. Bij PM10 en PM2,5 is de
bijdrage van de lokale (verkeers)emissies veel beperkter. Daar komen vooral de havengebieden van
Antwerpen en Gent naar voor.
De meet- en interpolatiewaarden wroden ook bevestigd door de achtergrondwaarden – zonder de
bijdrage van de plaatselijke bronnen – die vervat zitten in het luchtmodel CAR-Vlaanderen 2.0
(geprojecteerde toestand 2010) voor de omgeving van Tienen:






NO2 jaargemiddelde:
NO2 overschrijdingen uurnorm:
PM10 jaargemiddelde:
PM10 overschrijdingen dagnorm:
PM2,5 jaargemiddelde:

25,5 µg/m³
0x
24,5 µg/m³
9x
17,4 µg/m³

Interpolatiekaarten NO2, PM10 en PM2,5 toestand 2010 (bron: jaarverslag VMM 2010)
NO2

PM10

PM2,5
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Twee bedrijven in het plangebied – m.b. op bedrijventerrein Grijpenveld – zijn meldingsplichtig
43
inzake lozingen naar de lucht . De VMM-databank van de IMVJ (Integraal Milieujaarverslag) geeft
hiervoor volgende lozingsgegevens:



44

Affilips (Biezenstraat 26): lozing van 0,1 à 0,3 gram PCDD/F per jaar van 2004 tot 2009
45
Photovoltech (Grijpenlaan 18): eenmalige melding (in 2005) van lozing van 850 kg PFK

Op basis van de gegevens kan verondersteld worden dat de huidige bedrijvigheid in het plangebied
geen significante invloed heeft op de lokale luchtkwaliteit (m.u.v. het door haar gegenereerde
verkeer).

5.3.4.2

Luchtemissies en –immissies t.g.v. verkeer
Om de lokale effecten op lucht van het verkeer in te schatten werd gebruik gemaakt van het luchtmodel CAR-Vlaanderen 2.0. Dit model laat toe om de immissie van verontreinigde stoffen t.g.v.
verkeer op straatniveau na te gaan. Door het ingeven van gegevens m.b.t. de verkeersintensiteit,
het aandeel zwaar verkeer, de gemiddelde snelheid en de bebouwingstypologie in een bepaalde
straat kan de immissie van de relevante stoffen NO2, PM10 en PM2,5 ter hoogte van de eerstelijnsbebouwing ingeschat worden.
Het model werd toegepast op een aantal wegsegmenten in het plangebied die om één of meerdere
redenen relevant geacht worden:




Straten met een (relatief) hoge actuele verkeersintensiteit en bebouwingsdichtheid:
Leuvenselaan (net ten W van Grijpenwegstraat), Vierde Lancierslaan en Groot Overlaar
(t.h.v. Mulkplein)
Straten waar een aanzienlijke verkeerstoename t.g.v. het plan verwacht wordt (zie hoofdstuk mens-mobiliteit): Leuvenselaan en Grijpenlaan t.h.v. Tramstraat/woningrij
Straten waar een aanzienlijk aantal nieuwe woningen voorzien worden: Tramstraat

Ook op de R27 en de Grijpenlaan wordt een aanzienlijke verkeerstoename verwacht, maar omdat
zich langs deze weg geen woningen bevinden, wordt hij buiten beschouwing gelaten.
De in het model ingevoerde parameters en de resultaten van de berekeningen worden aangegeven
in onderstaande tabel. De benodigde verkeersgegevens zijn etmaalwaarden, maar we beschikken
enkel over de resultaten van avondspitstellingen (zie hoofdstuk Mens – verkeer), die dus moeten
43

Bron: VMM, IMVJ – emissies 2004-2009

44

PCDD/F = gepolychloreerde dibenzodioxine / dibenzofuraan ; PFK = phosphofructokinase

45

Het bedrijf PhotoVoltech is in 2012 gestopt met haar activiteiten.
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omgerekend worden. Het drukste avondspitsuur (17-18u) vertegenwoordigt op de Vlaamse wegen
op werkdagen gemiddeld 8,76% van het 24 uurstotaal (bron: Handleiding CAR Vlaanderen). Met
name in de Grijpenlaan is dit een worst case-benadering, omdat het verkeer van en naar de
pendelparking veel meer spitsuurgebonden is dan dat op de gemiddelde Vlaamse weg, waardoor
een extrapolatie o.b.v. de avondspits een duidelijke overschatting van de etmaalwaarde inhoudt.
Maar omdat de effectieve verkeersgeneratie van de pendelparking op etmaalbasis niet gekend is
(de tellingen van de NMBS beperkten zich tot de periodes 6-8u en 17-19u), wordt toch deze aanpak
gebruikt.
Bij de tellingen werd geen onderscheid gemaakt tussen licht en zwaar verkeer. Voor de verdeling
naar voertuigtype werd daarom voor alle wegsegmenten vertrokken van de standaard verdeling
van CAR Vlaanderen: 89,46% licht, 6,56% middelzwaar, 3,17% zwaar en 0,81% bussen. Het percentage bussen wordt waar nodig wel aangepast aan de specifieke situatie, nl. in de Vierde Lancierslaan (aanlooproute station), de Tramstraat (toegang busstelplaats) en de Grijpenlaan (geen busroute). Alhoewel de Grijpenlaan de ontsluitingsroute van het bedrijventerrein Grijpenveld is, ligt
het % zwaar verkeer op het wegsegment t.h.v. de Tramstraat niet boven het gemiddelde, omdat de
weg hier doodloopt op de pendelparking en er geen bedrijfsgebouwen voorkomen. Anderzijds
komt in de Tramstraat normaliter geen zwaar verkeer voor.
Uit de tabel blijkt dat de norm voor het jaargemiddelde van NO 2 wordt overschreden in de Leuvenselaan en sterk benaderd wordt in de Vierde Lancierslaan, wat te wijten is aan de combinatie van
een vrij hoge verkeersintensiteit – en in de Vierde Lancierslaan aan het hoog aantal buspassages –
en een vrij smal straatprofiel met gesloten bebouwing (“street canyon”). In de andere drie wegsegmenten ligt het NO2-niveau veel lager, vanwege de geringere verkeersintensiteit en vooral het
meer open straatprofiel. Inzake fijn stof zijn er nergens normoverschrijdingen.
Tabel 5-10 Wegkenmerken en immissieniveaus op de relevante wegen in de huidige toestand
de

Gem. aantal voertuigen / etmaal
% middelzwaar verkeer
% zwaar verkeer
% bussen
Wegtype (1)
Snelheidstype

Leuvenselaan
4 Lancierslaan
Groot Overlaar
Grijpenlaan
Tramstraat
11.400
6.000
5.000
7.100
2.200
7%
7%
7%
7%
7%
3%
3%
3%
3%
0%
1%
7%
1%
0%
3%
3b
3b
3a
2
4
Doorstromend
Doorstromend
Doorstromend
Doorstromend
Doorstromend
stadsverkeer (gem. stadsverkeer (gem. stadsverkeer (gem. stadsverkeer (gem. stadsverkeer (gem.
26 km/h)
26 km/h)
26 km/h)
26 km/h)
26 km/h)
9m
8m
12 m
11 m
15 m
44,5
39,6
30,5
31,3
27,8
27,6
26,5
25,2
25,4
24,8
20x
15x
11x
12x
10x

Gem. afstand wegas tot gebouwen
Jaargemiddelde NO2 (μg/m³)
Jaargemiddelde PM10 (μg/m³)
Aantal overschrijdingen daggrenswaarde PM10
Jaargemiddelde PM2,5 (μg/m³)
19,7
18,9
17,9
18,1
17,6
Gele markering = overschrijding norm; (1): 1 = open terrein, weinig bomen of gebouwen op < 100 m; 2 = basistype, alle wegen anders dan type 1, ma, 3b of 4; 3a = beide zijden bebouwing, afstand wegas-gevel 1,5-3x
hoogte bebouwing; 3b = beide zijden bebouwing, afstand wegas-gevel <1,5x hoogte bebouwing; 4 = min of
meer aaneengesloten bebouwing aan 1 zijde op < 3x hoogte bebouwing

5.3.5

Geplande toestand en effecten
Verschillende planonderdelen zullen bijkomend verkeer genereren (zie §5.1.5.2):





Uitbreiding van de totale pendelparkingcapaciteit door de vervanging van de bestaande
maaiveldparkings (samen ca. 1550 pp) door een parkeergebouw met 1650 pp
Woonprojecten rond het stationsplein, in de Tramstraat en de Viaductstraat
Kantoren en kleinhandel in het parkeergebouw, rond het stationsplein
Uitbreiding van de kleinhandelszone aan de Zijdelingsestraat (van 8200 naar 12500 m²)
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Er wordt hierbij dus uitgegaan van het basisscenario, met een parkeergebouw met 1650 plaatsen.
Voorts zijn ook mobiliteitseffecten te verwachten op straatniveau door het “knippen” van de Tramstraat t.h.v. de Grijpenlaan, het verdwijnen van de busstelplaats in de Tramstraat en het
concentreren van de toegang van de kleinhandelszone in de Grijpenwegstraat.
In het hoofdstuk mens-mobiliteit worden de effecten op straatniveau ingeschat tijdens het avondspitsuur. Omrekening naar etmaalniveau levert volgende wijzigingen in hoeveelheid verkeer op:
Huidige
toestand
11.400

Geplande
toestand
46
14.200

Vierde Lancierslaan

6.000

5.700

Groot Overlaar
Grijpenlaan

5.000
7.100

5.100
10.800

Tramstraat

2.200

300

Leuvenselaan

Oorzaak wijziging
+ uitbreiding kleinhandelszone, woonprojecten, omrijdend verkeer naar
nieuw parkeergebouw
- verdwijnen parking voorkant station, knippen Tramstraat
+ nieuw woon-, kantoor- en handelsprojecten rond stationsplein
- verdwijnen parkings voorkant station
+ woonproject Viaductstraat
+ vervangen pendelparking door parkeergebouw (+ 475 pp)
- verkeer uit Tramstraat
+ woonproject Tramstraat
- verdwijnen busstelplaats, knippen straat t.h.v. Grijpenlaan

In de Grijpenlaan is dit zeker een worst case-benadering, omdat het verkeer van en naar de pendelparking veel meer spitsuurgebonden is dan dat op de gemiddelde Vlaamse weg, waardoor een
extrapolatie o.b.v. de avondspits een duidelijke overschatting van de etmaalwaarde inhoudt. Maar
omdat de effectieve verkeersgeneratie van de pendelparking op etmaalbasis niet gekend is (de
tellingen van de NMBS beperkten zich tot de periodes 6-8u en 17-19u), wordt toch deze aanpak
gebruikt.
De nieuwe verkeersaantallen, met aangepaste verdeling naar voertuigtype, werden opnieuw doorgerekend in CAR Vlaanderen. De wegkenmerken blijven dezelfde, behalve in de Tramstraat, dat van
wegtype 4 (eenzijdige bebouwing) overschakelt naar wegtype 2.
Gele markering betekent overschrijding van de milieukwaliteitsnorm. Blauwe markering betekent
een significante bijdrage (>1% van de norm), rode markering een belangrijke bijdrage (>5% van de
norm), die in principe milderende maatregelen vereist.
Tabel 5-11 Wegkenmerken en immissieniveaus op de relevante wegen in de geplande toestand
de

Gem. aantal voertuigen / etmaal
% middelzwaar verkeer
% zwaar verkeer
% bussen
Wegtype (1)
Snelheidstype

Gem. afstand wegas tot gebouwen
Jaargemiddelde NO2 (μg/m³)
Jaargemiddelde PM10 (μg/m³)
Aantal overschrijdingen daggrenswaarde PM10
Jaargemiddelde PM2,5 (μg/m³)

Leuvenselaan
4 Lancierslaan
Groot Overlaar
Grijpenlaan
Tramstraat
47
14.200
5.700
5.100
10.800
300
7%
7%
7%
5%
0%
3%
3%
3%
2%
0%
1,5%
7%
1%
0%
0%
3b
3b
3a
2
2
Doorstromend
Doorstromend
Doorstromend
Doorstromend
Doorstromend
stadsverkeer (gem. stadsverkeer (gem. stadsverkeer (gem. stadsverkeer (gem. stadsverkeer (gem.
26 km/h)
26 km/h)
26 km/h)
26 km/h)
26 km/h)
9m
8m
12 m
11 m
15 m
49,0 (+4,5)
38,9 (-0,9)
30,5 (+0,0)
33,4 (+2,1)
25,7 (-2,1)
28,4 (+0,8)
26,4 (-0,1)
25,2 (+0,0)
25,7 (+0,3)
24,5 (-0,3)
23x (+3x)
15x (-0x)
11x (+0x)
13x (+1x)
9x (-1x)
20,3 (+0,6)

18,8 (-0,1)

18,0 (+0,1)

18,3 (+0,2)

17,4 (-0,2)

46

In dit cijfer werd nog rekening gehouden met een mogelijke inplanting van een busstelplaats op de hoek
N3/R27 waardoor te verwachten valt dat dit cijfer lager uitvalt.
47

Zie voorgaande voetnoot
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Algemene beoordeling (score)
-3
+1
0
-2
+2
Gele markering = overschrijding norm; blauw/rood = (zeer) significante toename; groen = afname immissie

Het belangrijkste effect van het plan is dat het wegsegment dat in de huidige situatie reeds het
zwaarst belast is – de Leuvenselaan – nog meer zal belast worden. De toename van de NO2-concentratie zou met 4,5 μg/m³ zelfs hoger liggen dan 10% van de milieukwaliteitsnorm (score -3).
Deze beoordeling moet wel gerelativeerd worden:


Voor de jaargemiddelde concentraties van fijn stof (PM10 en PM2,5) is de beoordeling slechts
zwak negatief (toename met 1 tot 3% van de norm, score -1).



Deze beoordeling geldt voor het “street canyon”-gedeelte van de Leuvenselaan, zijnde de eerste 300 m ten W van de Grijpenwegstraat. Verder westwaarts verandert het wegtype in type 4
(eenzijdige gesloten bebouwing) en vervolgens in type 2 (open bebouwing). In het type 4-deel
zou het NO2-niveau met 3 μg/m³ toenemen (van 37 naar 40 μg/m³) en in het type 2-deel met
“slechts” 2 μg/m³ (van 33 naar 35 μg/m³), zijnde +5% van de norm (score -2).



Er werd gerekend met de achtergrondconcentraties van 2010, terwijl de effecten van het plan
zich normaliter pas vanaf 2015 of 2020 volop zullen laten gelden. T.g.v. de strengere milieunormen voor auto’s en de vernieuwing van het wagenpark, zou de NO2-concentratie tussen
2010 en 2020 volgens CAR Vlaanderen dalen van 49 naar 35 μg/m³, en de bijdrage van het plan
daarin van 4,5 naar 2,8 μg/m³. De kans is wel groot dat de effectieve daling van de achtergrondconcentratie tegen 2020 beduidend kleiner zal uitvallen.

Tegenover de verslechtering van de luchtkwaliteit in de Leuvenselaan staat de verbetering van de
luchtkwaliteit in de Vierde Lancierslaan en de Tramstraat. In de Grijpenlaan ligt de berekende
toename van de NO2-concentratie rond 2 µg/m³, maar daarbij moet benadrukt worden dat het
zeker om een worst case-benadering gaat, omdat de verkeersintensiteit op etmaalbasis zowel in
absolute als relatieve zin (toename t.o.v. huidige toestand) ongetwijfeld overschat wordt. Bovendien blijft de (overschatte) NO2-concentratie nog altijd ruim onder de Vlarem-norm, en heeft de
toename slechts impact heeft op een rijtje van 6 woningen.
Wat de Vierde Lancierslaan betreft, kan ook een positief effect verwacht worden van de geplande
graduele vervanging van het wagenpark van De Lijn door hybride bussen. Qua uitstoot vertegenwoordigt een hybride bus ongeveer 2/3 van een gewone bus. Indien alle bussen vervangen zouden
worden door hybride bussen, zou dit volgens CAR Vlaanderen leiden tot een daling van de NO2concentratie met ca. 1,3 µg/m³ in de Vierde Lancierslaan. Voor fijn stof zou het gunstig effect zich
beperken tot max. 0,2 µg/m³.
Het alternatief scenario met een parkeergebouw van 1850 parkeerplaatsen zal meer verkeer
genereren dan het basisscenario. M.b.t. de effecten hiervan op lucht kan gesteld worden dat de
hiervoor vermelde overschatting van de etmaalwaarden in de Grijpenlaan dusdanig groot is dat
ook de effecten van een uitbreiding van het parkeergebouw tot 1850 pp ermee ondervangen
wordt.
De geplande woningen, kantoren en winkels zullen emissies uitstoten t.g.v. gebouwenverwarming.
In verhouding tot de verkeersemissies van het plan kunnen deze evenwel als verwaarloosbaar beoordeeld worden. Het parkeergebouw is veruit het grootste bouwvolume dat gepland wordt, maar
dit gebouw zal niet verwarmd worden (m.u.v. het kopgebouw).
In principe is het mogelijk dat in het nog niet ingevulde deel van bedrijventerrein Grijpenveld (ca.
7,5 ha) t.g.v. de autonome ontwikkeling relevante nieuwe industriële emissies kunnen optreden.
Op basis van de beperkte oppervlakte en de aard van de bestaande bedrijvigheid (zie §5.3.4.1) is
dit evenwel niet te verwachten, of kan in ieder geval verondersteld worden dat ze geen significante
impact zullen hebben op de lokale luchtkwaliteit.
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5.3.6

Ontwikkelingsscenario’s
In het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tienen wordt ca. 50 ha bijkomend
regionaal bedrijventerrein voorzien op de site Soldatenveld, aan de oostzijde van Tienen. Zoals
aangegeven in het hoofdstuk mens-mobiliteit (in de modellen werd nog uitgegaan van 75 ha), zal
er weinig of geen interactie zijn tussen het ver-keer van dit bedrijventerrein, dat vnl. via de nieuwe
oostelijke ring, de R27-oost en de N29 wordt afgewikkeld, en het door het Masterplan
Stationsomgeving generereerde verkeer, dat zich vooral aan de westzijde van Tienen situeert. Het
enige wegsegment waar een relevant cumulatief effect verwacht wordt, is de N29 tussen de R27 en
de E40, maar hier bevindt zich quasi geen bewoning.
De geplande creatie van een kleinhandelszone van ca. 4 ha aan de noordzijde van de Leuvenselaan
heeft daarentegen wel aanzienlijke cumulatieve effecten met het Masterplan. De bijkomende kleinhandelsoppervlakte genereert wellicht ca. 2000 extra voertuigbewegingen op de Leuvenselaan, die
zoals gezegd al het zwaarste belaste weg van het plangebied was.
De geplande realisatie van de noordelijke ring rond Tienen zal positieve verkeerseffecten hebben
hebben op de Vesten en de meeste invalswegen van Tienen-centrum. Op de Leuvenselaan is er een
aanzienlijk verkeersafname te verwachten t.o.v. de referentietoestand 2020 (zie hoofdstuk mensverkeer), wat t.o.v. de huidige toestand ongeveer neerkomt op een status quo. Dit alles op voorwaarde dat de ring volledig gesloten wordt, dus inclusief de “missing link” tussen de N223 en de
N3-west die nog niet voorzien is op het gewestplan.
Samen met de verwachte verlaging van de achtergrondniveaus en lokale verkeersbijdrages als
gevolg van technische innovaties en strengere wetgeving (schonere wagens), kan de sluiting van de
ring voor een aanzienlijke verbetering zorgen van de actueel kritische NO2-concentratie in het
“street canyon”-gedeelte van de Leuvenselaan. Op de R27 wordt t.g.v. de sluiting van de ring een
zeer sterke toename van de verkeersintensiteit verwacht (+150% of meer), maar deze toename is
niet problematisch op vlak van luchtkwaliteit omdat langs de R27 geen bebouwing voorkomt.

5.3.7

Conclusies en milderende maatregelen
Aangezien verkeer de enige relevante luchtemissiebron is van het Masterplan, liggen de conclusies
voor de discipline lucht logischerwijs in de lijn van die voor de discipline mens-mobiliteit:


In de stationswijk (tussen de spoorweg en de binnenstad van Tienen) is er een (zwak)
positief effect te verwachten door het verdwijnen van de pendelparkings aan de voorkant
van het station



Het “knippen” van de Tramstraat en het verdwijnen van de busstelplaats zorgen voor een
duidelijk positief effect in deze straat, waar de bewoners van zowel de bestaande als de
geplande woningen van zullen kunnen profiteren.



In de straten van de wijk Mulk zijn de effecten van het plan niet signficant.



De verkeerstoename in de Grijpenlaan door de uitbreiding van de pendelparkingcapaciteit is niet problematisch inzake luchtkwaliteit, aangezien de Vlaremnormen ruimschoots
gerespecteerd worden en er slechts enkele woningen staan.



Zowel de huidige luchtkwaliteit als de verwachte immissietoename t.g.v. het Masterplan
zijn kritisch voor de parameter NO2 in het “street canyon”-gedeelte van de Leuvenselaan.
Als milderende maatregel kan voorgesteld worden om de uitbreiding van de kleinhandelszone – de belangrijkste bron van bijkomend verkeer – pas uit te voeren op het moment
dat de algemene luchtkwaliteit (achtergrondniveau) een voldoende grote positieve evolutie kent. Volgens de timing van het Masterplan behoort de reorganisatie en uitbreiding
van de kleinhandelszone sowieso niet tot de prioritaire planonderdelen. Op lange termijn
zou een volledige sluiting van de grote ring van Tienen, inclusief de “missing link” tussen
de N223 en de N3-west, wenselijk zijn, omdat dit de te verwachten autonome verkeerstoename op de Leuvenselaan volledig kan neutraliseren.
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Voor alle geplande nieuwbouw en verbouwingen geldt dat gebruik gemaakt moet worden van
energiezuinige bouwtechnieken. De inlaat van ventilatievoorzieningen voor de nieuwe woningen
moet maximaal afgewend worden van drukke verkeerswegen. Bij de eventuele appartementen in
het kopgebouw van het parkeergebouw dient deze eveneens op voldoende afstand van de in- en
uitrit en de ventilatieuitlaten van het parkeergebouw ingeplant te worden.
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5.4

Bodem en grondwater

5.4.1

Afbakening studiegebied
Het studiegebied voor de discipline bodem bestaat uit het plangebied zelf, veiligheidshalve
uitgebreid met de zone tot op 200 m daarrond, in functie van eventuele effecten van bemaling op
het grondwaterpeil of op verspreiding van bodemverontreinigingen. Specifieke aandacht gaat uit
naar de zones waar grondwerken kunnen plaatsvinden (i.f.v. bouw van ondergrondse parkings,
funderingen of kelders).

5.4.2

Juridische en beleidsmatige context
Bij een beoogde uitgraving zoals bedoeld in het VLAREBO (hoofdstuk XIII) dient er een technisch
verslag en een bodembeheerrapport opgesteld te worden als de uitgegraven bodem afkomstig is
van een verdachte grond of als de totale uitgraving op een niet-verdachte grond meer dan 250 m³
bedraagt. Dit dient om te bewijzen dat de grond voldoet aan de voorwaarden voor het beoogde
gebruik. Het technisch verslag wordt opgesteld door een erkende bodemsaneringsdeskundige en
het bodembeheerrapport wordt afgeleverd door een erkende bodembeheerorganisatie.

5.4.3

Methodologie
Het identificeren, meten en voorspellen van milieueffecten op of via de bodem gebeurt vnl. o.b.v.
de bodemkenmerken. Het aanleggen van ondergrondse constructies kan een invloed hebben op
het (diepere) bodemprofiel en de grondwatercondities. Er wordt gebruikt gemaakt van bestaande
bronnen: bodemkaart, geologische kaart, bestaande bodemonderzoeken en saneringsprojecten,
watertoetskaarten (www.watertoets.be), Databank Ondergrond Vlaanderen (dov.vlaanderen.be),…
Tabel 5-12 Beoordelingscriteria en significantiekader voor de milieudiscipline bodem

Effectgroep
Grondverzet

Wijziging van
bodemkwaliteit

Criterium

Methodologie

Hoeveelheid uit te graven
grond

Kwalitatieve beschrijving

Gedrag en ruimtegebruik

Op basis van lokalisatie van mogelijks
verontreinigde bodems, uitgaande van
uitgevoerde bodemonderzoeken.

Inschatting grootte-ordes op basis van
referentieontwerp.

Ligging huidige (potentieel) verontreinigde
gronden toetsen aan ruimtelijke invulling
velden.
Bodem- en
grondwaterverontreiniging

Risico op verspreiding van Kwalitatieve evaluatie van de geplande site
verontreiniging door bouw en de bouwwerken (kans op uitloging
en exploitatie
afvalstoffen, kans op aantrekking
verontreinigende stoffen in de omgeving,
lekken van machines,…)

227137
Plan-MER – PRUP Stationsomgeving Tienen

Beoordeling significantie op
basis van
Totaal volume grondverzet
(benaderend)

Kwalitatieve bespreking.
Effecten zijn significant als
verontreiniging ontstaat,
verplaatst wordt of wordt
gesaneerd of indien terreinen
met bestaande verontreiniging
een gewijzigde invulling
krijgen.
Aantal risicolocaties binnen de
site voor contact van
verontreinigende stoffen met
bodem en grondwater.
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5.4.4

Bestaande toestand

5.4.4.1

Geologie
De ondergrond van het plangebied en omgeving wordt bovenaan gevormd door formaties van het
Quartair, en daaronder door Tertiaire lagen, die van zuid naar noord onderduiken en dus jonger
worden (van boven naar onder):






Formatie van Hannuit (Boven-Paleoceen, bruin): mariene zeer fijne glauconiethoudende
sedimenten, soms zandig, siltig, kleirijk en kalkrijk, dikwijls aaneengekit; vaak gaat het om
de zgn. tufsteen van Lincent
Formatie van Tienen (Boven-Paleoceen, beige): verschillende perimariene faciës (grofkorrelige zanden met ondergeschikt grint,…)
Formatie van Kortrijk (Onder-Eoceen, blauw): overwegend klei, plaatselijk bedekt door
zeer fijn zand
Formatie Zanden van Brussel (Midden-Eoceen, geel): grofkorrelige tot fijne zanden met
wisselend kalkgehalte, met meestal weinig glauconiet
Formatie Zanden van Sint-Huibrechts-Hern (Boven-Eoceen, paars): zeer fijne zanden,
matig glauconiethoudend, steeds glimmerrijk en met wisselend kleigehalte

De dikte van het Quartair varieert tussen minder dan 1 m, t.h.v. de pendelparking aan de achterkant van het station en de wijk Nieuw-Overlaar, tot meer dan 10 m in de valleien van de Grote
Gete, de Mene en de Kleinbeek. Het Quartair bestaat vnl. uit eolische leemafzettingen en is het
dunst in de sterkst hellende zones, zoals blijkt uit het onderstaand schematisch dwarsprofiel.

Uittreksel uit de Geologische Kaart van België (kaartblad 32)

N-Z profiel t.h.v. het plangebied
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5.4.4.2

Topografie en bodemgesteldheid
Figuur 5-3 Situering van het plangebied op de bodemkaart en t.o.v. grondwaterwinningen en

OVAM-bodemdossiers
Het plangebied wordt gekenmerkt door een vrij geaccidenteerde topografie. Het gebied wordt
doorsneden door de valleien van de Grote Gete, de Mene en de Kleinbeek, die op 45 à 50 m TAW
hoogte liggen. Deze valleien versnijden een plateau waarvan de topzones tot boven de 60 m TAW
reiken. Het stationsplein ligt op een hoogte van 57 m TAW. De sterkste hellingen komen voor aan
de west- en zuidzijde van de zgn. Wijngaardberg (ingenomen door het bedrijventerrein Grijpenveld), waar deze afloopt richting Kleinbeek- en Menevallei. De spoorwegberm (inclusief voormalig
rangeerstation, nu pendelparking en bos) vormt een belangrijk artificieel reliëfselement in het plangebied.

Beeld van hoogteverschil tussen Kleinbeekvallei en Wijngaardberg
Het grootste deel van het plangebied heeft een leembodem. Dit geldt normaliter ook voor het gros
van de bebouwde zones die niet gekarteerd werden. Op de hoger gelegen delen gaat het om droge
leembodems (bodemklasse Ab_), maar in de valleien van de Gete, Mene en Kleinbeek domineren
de natte bodemtypes (Ae_ en Af_). In een aantal topzones met zeer dun Quartair (Wijngaardberg
e.a.) wordt het bodemtype bepaald door de onderliggende fijne tertiaire sedimenten, en ontstond
een zware kleibodem. T.h.v. de Grijpenwegstraat komen enkele kleine zones met droge zandleembodem (Lb_) voor. De zone aan de achterzijde van het station en de omgeving van het kruispunt
Getestraat-N29 bestaat uit opgehoogde gronden.

Erosiegevoeligheid t.h.v. het plangebied (groen = erosiegevoelig)
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Alle bodems in het plangebied met een enigszins hellende topografie (natuurlijk of kunstmatig) zijn
erosiegevoelig. De stad Tienen beschikt nog niet over een erosiebestrijdingsplan, maar er zal op
korte termijn wel een ontwerper worden aangesteld (bron: stad Tienen).

5.4.4.3

Bodemkwaliteit
Binnen het plangebied bevinden zich volgens de OVAM-databank 18 percelen waar een bodemonderzoek heeft plaatsgevonden (zie figuur 5-5): 8 percelen in het bedrijventerrein Grijpenveld, de
Smatch-site in de Getestraat, een perceel aan het Mulkplein, de busstelplaats in de Tramstraat, 4
percelen van bedrijven langs de N3 nabij het kruispunt met de R27, de kleinhandelszone Zijdelingsestraat, de noordelijke hoek van het Martelarenplein en een bedrijf aan de Hoegaardenstraat.
In 11 van de 18 gevallen gaat het om een oriënterend onderzoek zonder verdere gevolgen; daarbij
o.a. de busstelplaats, de Smatch, het perceel aan het Mulkplein en de kleinhandelszone Zijdelingsestraat. In 5 dossiers werd overgegaan tot een bodemsaneringsproject: 2 percelen aan de N3, 2
percelen op bedrijventerrein Grijpenveld en het perceel aan het Martelarenplein. Er bevindt zich
ook een (afgewerkt) bodemsaneringsproject aan de noordzijde van de N3, net buiten het plangebied.

5.4.4.4

Grondwatertoestand
De waterhuishouding van de gronden is afhankelijk van verschillende factoren: de diepte van de
grondwatertafel, de permeabiliteit van de grond, de aard van het substraat en de topografische
ligging. Op het leemplateau van Haspengouw, waartoe het plangebied grotendeels behoort, ligt de
grondwatertafel diep tot zeer diep. In de rivier- en beekvalleien (Grote Gete, Mene, Kleinbeek) ligt
de grondwatertafel uiteraard veel minder diep.
48

Inzake grondwaterkwetsbaarheid zitten de vlakkere delen van het plangebied (valleien en topzones) in categorie Ab (kwetsbaar), met krijt, kalksteen, zandsteen of mergel als watervoerende
laag en een meer dan 5 m dikke lemige deklaag. De meer hellende delen behoren tot categorie Aa1
(uiterst kwetsbaar), met een gelijkaardige watervoerende laag, maar een lemige deklaag die
minder dan 5 m dik is en een onverzadigde laag van minder dan 10 m dik. Net ten zuiden van het
plangebied komt ook de tussenliggende categorie Aa2 (zeer kwetsbaar) voor (idem als Aa1, maar
een onverzadigde laag van meer dan 10 m dik). M.a.w., in heel het plangebied is de grondwaterkwetsbaarheid hoog tot zeer hoog. Dit komt omdat het vaak de tufsteen van Lincent (Formatie van
Hannut) is die als bovenste watervoerende laag fungeert.
Aangezien de Quartaire toplaag uit weinig doorlatende leem bestaat, is de ondergrond van het
plangebied weinig infiltratiegevoelig. Enkel de kleine zones met een zandleembodem zijn wel infiltratiegevoelig.
Inzake grondwaterstromingsgevoeligheid komen de drie gevoeligheidsklassen alle drie voor in het
plangebied. De valleien van de Grote Gete, Mene en Kleinbeek zijn zeer gevoelig, de plateauzones
zijn weinig gevoelig en de tussenliggende hellingzones zijn matig gevoelig.
Binnen het plangebied komen twee grondwaterwinningen voor:



Affilips (metaalverwerkend bedrijf, Biezenstraat): vergund tot 15/6/2026; 45 m-mv;
aquifer: Landeniaan; debiet: 220.000 m³/jaar, 2000 m³/dag
Tiense Wasserij (Verlatstraat): vergund tot 1/1/2019; 30 m-mv; aquifer: Landeniaan;
debiet: 800 m³/jaar, 15 m³/dag

Daarnaast zijn er twee winningen net buiten het plangebied:


48

F. & A. Vandermeulen (landbouwbedrijf, Uilenvluchtstraat): vergund tot 10/12/2027; 30
m-mv; aquifer: Landeniaan; debiet: 2500 m³/jaar, 9 m³/dag

Grondwaterkwetsbaarheid = risico op verontreiniging van het grondwater in de bovenste watervoerende laag
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Stichting M.-M. Delacroix (gezondheidszorg, Delportestraat): vergund tot 10/1/2012; 102
m-mv; aquifer: Krijt; debiet: 40.000 m³/jaar, 110 m³/dag

De ZO hoek van het plangebied behoort tot beschermingszone 3 rond het waterwingebied GrootOverlaar (zie figuur 5-4), dat vier productieputten omvat die water oppompen uit het Landeniaan
(3600 m³/dag en 3,14 miljoen m³/jaar). Dit water is volgens de VMM van excellente kwaliteit (geen
problemen met nitraat- of pesticidengehalte). Beschermingszone 3 (de zgn. chemische zone) vormt
het voedingsgebied van de grondwaterwinning, dat zich tot max. 2 km rond de waterwinningen
uitstrekt.

5.4.5

Geplande toestand en effecten

5.4.5.1

Grondverzet
Veruit het meeste grondverzet is voorzien in veld Parkeergebouw. Enerzijds is er de bouw van het
parkeergebouw met 1650 parkeerplaatsen en een kopgebouw met kantoren, kleinhandel e.d.. Het
ontwerp van dit gebouw moet nog plaatsvinden, maar daarbij zullen een aantal randvoorwaarden
vervuld moeten worden:


Tussen het parkeergebouw en de spoorweg moet een strook van minstens 40 m blijven
voor de aanleg van het zgn. spoorpark, en blijft de bestaande LCI-antenne (voorlopig)
49
behouden . Aan de zuidzijde zijn bedrijventerrein Grijpenveld en de zes rijwoningen aan
de Grijpenlaan/Tramstraat grensstellend.



Het parkeergebouw moet landschappelijk zo goed mogelijk geïntegreerd worden, liefst
ingewerkt in het bestaand spoorwegtalud (dat t.o.v. de Tramstraat een hoogteverschil van
5 à 8 m overwint), wijkt qua schaal en hoogte best niet al te sterk af van de omliggende
bebouwing (stationsgebouw, bedrijfsgebouwen op het bedrijventerrein).



Om de bouwkosten te beperken zal het gebouw zoveel mogelijk bovengronds voorzien
worden (zie §2.3).

In het referentieontwerp leidde dit tot een parkeergebouw van ca. 150 m lang en ca. 65 m breed
met twee tot vier bouwlagen (zie dwarsdoorsnede). Het aanpalend kopgebouw heeft een footprint
van maximaal 35x35 m en telt vijf bouwlagen. Het bouwvolume wordt maximaal aangepast aan de
bestaande topografie: ongeveer de helft van het parkeergebouw zou op de bestaande spoorberm
(maaiveld huidige parking) gebouwd worden, de andere helft op het niveau van de huidige Tramstraat. De Tramstraat vormt momenteel een “holle weg” tussen de spoorberm en het opgehoogde
50
bedrijventerrein Grijpenveld, en wordt uiteraard gesupprimeerd .
In dit ontwerp zou het grondverzet van het parkeergebouw, ondanks een footprint van ca. 11.000
m², beperkt blijven tot ca. 6000 m³ exclusief fundering. Inclusief een funderingsplaat van ca. 0,5 m
komt het grondverzet op ca. 11.500 m³. De uitgravingsdiepte zou maximaal één bouwlaag (3,5 à 4
m incl. fundering) bedragen.
In het referentieontwerp wordt voorzien om de zone tussen het parkeergebouw en de toegang tot
de nieuwe voetgangerstunnel (en dus tot het station) amfitheatervormig te verdiepen, en dit om
de ontsluiting van de tunnel – die uiteraard een aantal meters onder het huidig maaiveld zal liggen
– vanuit het parkeergebouw en het spoorpark te vergemakkelijken. Het grondverzet dat met deze
verdieping zal gepaard gaan, kan geschat worden op 10.000 à 15.000 m³.

49

Indien de LCI-antenne op termijn zou kunnen verwijderd worden, biedt deze ruimte zone voor een eventuele uitbreiding
van het parkeergebouw.
50

De functie van dit deel van de Tramstraat als route voor zacht verkeer zal overgenomen worden door de fietsroute
doorheen het “spoorpark”.
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Dwarsdoorsnede parkeergebouw, aangepast aan bestaande topografie (referentieontwerp)

Verdieping zone tussen parkeergebouw en toegang voetgangerstunnel/station (referentieontwerp)
In globo worden de effecten qua grondverzet in veld Parkeergebouw als zwak tot matig negatief
beoordeeld. Een uitbreiding van het parkeergebouw met 200 pp aan de achterzijde (op de plaats
van de huidige LCI-antenne) kan tot een bijkomend grondverzet van enkele duizenden m³ leiden,
maar dit heeft geen significante invloed op de effectbeoordeling.
Uitgravingen zijn verder ook mogelijk bij diverse andere planonderdelen:




de ondergrondse parkings van de nieuwe bebouwing aan het station (op de kop van het
stationsplein, naast het postgebouw) (zwak negatief effect)
kelderverdiepingen van de woonprojecten aan de Tramstraat en de Viaductstraat (niet
significant tot zwak negatief effect)
diverse funderingswerken

Het grondverzet dat hiermee gepaard gaat, ligt normaliter in de grootte-orde van enkele tientallen
(individuele woningen) tot enkele duizenden m³.
Alle uitgravingen zijn onderworpen aan Vlarebo. De uitgegraven grond die voldoet aan de normen
voor hergebruik, kan in principe herbenut worden voor landschapsbouw in het plangebied, b.v. bij
de inrichting van het “spoorpark” of de Getevallei.

5.4.5.2

Stabiliteit en bemaling
Alle bouwprojecten worden voorzien in zones met een natuurlijke (droge) leemondergrond of in
zones die in het verleden reeds opgehoogd werden (spoorwegtalud). Een dergelijke ondergrond
zou geen problemen inzake stabiliteit mogen opleveren. Er worden geen bouwprojecten voorzien
in zones met een natte, onstabiele ondergrond. In de zone van het nieuw parkeergebouw geeft de
geologische kaart aan dat de Quartaire deklaag zeer dun is (tot minder dan 1 m). Het gebouw zal
dus deels uitgegraven en gefundeerd worden in de onderliggende Tertiaire Formatie van Hannuit.
Dit is een compacte ondergrond, die normaliter evenmin stabiliteitsproblemen oplevert.
Omdat de grondwatertafel in het grootste deel van het studiegebied vrij diep ligt, zullen ondiepe
uitgravingen (b.v. voor één ondergrondse bouwlaag) normaliter niet tot onder de grondwatertafel
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reiken en dus geen bemaling vereisen. Hoewel diepe uitgravingen niet voorzien worden in het
referentieontwerp, ook niet voor het parkeergebouw, bestaat de kans dat er bij de concrete realisatie van het Masterplan toch diepere uitgravingen voorzien, waarbij bemaling noodzakelijk is.
De invloedsstraal van een bemaling hangt af van de zgn. verlagingsdiepte – de diepte waarover het
grondwaterpeil moet verlaagd worden om de bouwput droog te houden – en de doorlatendheidscoëfficiënt van de omgevende ondergrond. Over beide elementen zijn actueel geen betrouwbare
gegevens beschikbaar. De diepte van de grondwatertafel is niet gekend – de beschikbare boringsen sonderingsgegevens uit de DOV geven hierover geen informatie – maar kan b.v. t.h.v. het
parkeergebouw niet dieper liggen dan 46 à 47 m TAW, aangezien dit het peil is van de nabijgelegen
Mene. Wellicht ligt ze in deze zone rond de 50 m TAW, 2 à 7 m onder maaiveld.
De Formatie van Hannuit, gelegen onder de zeer dunne Quartaire leemlaag, bestaat volgens de
geologische kaart uit “mariene zeer fijne glauconiethoudende sedimenten, soms zandig, siltig, kleirijk en kalkrijk, dikwijls aaneengekit; vaak gaat het om de zgn. tufsteen van Lincent”. Dit zijn mate-4
rialen die een sterk uiteenlopende doorlatendheidsindex kunnen hebben, van ca. 10 (fijn zand)
-10
tot ca. 10 m/s (klei).
De invloedsstraal van de bemaling kan ingeschat worden met de Formule van Sichard:
R = 3000 * s * √ k

(R = invloedsstraal, s = verlagingsdiepte, k = doorlatendheidscoëfficiënt)

Afhankelijk van de verlagingsdiepte en de doorlatendheidscoëfficiënt schommelt de invloedsstraal
van een bemaling tussen enkele cm en meerdere honderden meters (niet significant tot matig
negatief effect):
-4

s=2m
s=4m
s=6m
s=8m

k = 10 m/s
60 m
120 m
180 m
240 m

-6

k = 10 m/s
6m
12 m
18 m
24 m

-8

k = 10 m/s
0,6 m
1,2 m
1,8 m
2,4 m

-10

k = 10 m/s
0,06 m
0,12 m
0,18 m
0,24 m

In het “worst case”-geval, met een verlagingsdiepte van 8 m en een doorlatende ondergrond,
zouden aanzienlijke delen van de stationsbuurt en bedrijventerrein Grijpenveld binnen de invloedsstraal van de bemaling vallen en dus grondwaterverlaging ondervinden. Grondwaterverlaging kan
leiden tot zettingen in de ondergrond en aldus tot stabiliteitsproblemen voor bestaande gebouwen. De omvang van de zettingen hangt opnieuw af van de aard van de ondergrond (bij klei veel
groter dan bij zand), maar vanuit het voorzorgprincipe moet het risico op zettingen in bebouwde
gebieden zo klein mogelijk gehouden worden.
Dit kan op twee manieren gerealiseerd worden:



Het aantal ondergrondse bouwlagen beperken, zodat de uitgraving niet of nauwelijks tot
onder de grondwatertafel reikt en er geen bemaling nodig is; zoals gezegd is dit het geval
bij het referentieontwerp voor het parkeergebouw en alle andere planonderdelen;
De bouwput afsluiten door ondoorlatende diepwanden en retourbemaling toepassen,
zodat er geen grondwaterverlaging plaatsvindt in de omgeving.

Gelet op de grote leemten in de kennis omtrent de exacte diepte van de grondwatertafel en de
kenmerken van de ondergrond, zal in functie van de realisatie van het parkeergebouw sowieso een
gedetailleerd bodemonderzoek moeten uitgevoerd worden.

5.4.5.3

Bodem- en grondwaterkwaliteit
In heel het studiegebied is de grondwaterkwetsbaarheid van de ondergrond hoog tot zeer hoog.
Alle ingrepen die van invloed kunnen zijn op de grondwatertoestand (diepe uitgraving, bemaling,…)
moeten dus met de nodige voorzichtigheid aangepakt worden.
Op figuur 5-3 staan de gekende bodemverontreinigingsdossiers van OVAM aangeduid. Twee van
de onderdelen van het Masterplan vinden plaats in een zone met gekende bodemverontreiniging:
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de reorganisatie van de kleinhandelszone Zijdelingsestraat en het woonproject in de Tramstraat,
deels op de site van de huidige busstelplaats. In beide zones werd in het verleden een oriënterend
bodemonderzoek uitgevoerd. Deze OBO’s gaven (tot op heden) geen aanleiding tot een beschrijvend bodemonderzoek of een bodemsaneringsproject, maar de aanwezige verontreinigingen
moeten een aandachtspunt zijn bij de uitvoering van de geplande projecten (zwak negatief effect).
OVAM geeft aan dat in de Tramstraat, op de site van de huidige busstelplaats, een beschrijvend
bodemonderzoek dient uitgevoerd te worden in navolging van het oriënterend bodemonderzoek,
dat al dateert uit 2001. Het betreft een vastgestelde verontreiniging met minerale olie die verder in
kaart moet gebracht worden en waarvan men het risico (humaan/ecologisch, verspreidings) dient
te bepalen. Afhankelijk van deze resultaten zijn eventuele vervolgstappen nodig. In het kader van
de geplande eigendomsoverdracht is eveneens een actualisatie van het oriënterend bodemonderzoek noodzakelijk. Bijkomend geldt dat voor de nieuwe bestemming (wonen) strengere
bodemsaneringsnormen van toepassing zullen zijn dan voor de huidige bestemming (zone voor
openbaar nut).
Bij bemaling van een bouwput kunnen bestaande bodem- en grondwaterverontreinigingen in de
omgeving aangezogen worden. Binnen de mogelijke invloedsstraal van 240 m (worst case scenario)
van de bemaling van de bouwput van het parkeergebouw bevindt zich één site met een OVAMdossier, nl. de huidige busstelplaats (OBO). Dit is een bijkomend argument om de impact van
bemaling rond de bouwput van het parkeergebouw tot een minimum te beperken.
Zelfs in het worst case-geval is er normaliter geen impact van de bemaling op de vier bestaande
grondwaterwinningen in en rond het plangebied.
De richting van de grondwaterstromingen t.h.v. het gepland parkeergebouw is niet exact gekend,
maar normaliter zijn deze naar het zuiden en zuidoosten gericht, richting Mene en Gete. Een 200 m
lange, 35 m brede en 10 à 15 m diepe ondergrondse constructie kan een aanzienlijke barrière
vormen voor de grondwaterstroming. Dit kan leiden tot opstuwing en verzomping aan de stroomopwaartse zijde van de constructie. Gelukkig is de lengterichting van het parkeergebouw grosso
modo parallel aan de grondwaterstroming, waardoor de barrièrewerking relatief beperkt blijft (niet
significant tot zwak negatief effect).
Het Masterplan voorziet geen acties in het deel van het plangebied dat gelegen is binnen de
beschermingszone rond waterwingebied Groot-Overlaar.
Aangezien het Masterplan niet raakt aan het landbouwareaal in het plangebied, zijn er geen
effecten inzake erosiegevoeligheid van landbouwpercelen.

5.4.6

Cumulatieve effecten en ontwikkelingsscenario’s
De in §2.4.2 opgelijste ontwikkelingsscenario’s zijn niet relevant voor de discipline bodem en
grondwater, omdat ze geen betrekking hebben op het plangebied zelf, noch relevante infrastructurele ingrepen inhouden in de directe omgeving van het plangebied die een effect zouden kunnen
hebben op de lokale grondwatertoestand.
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5.4.7

Conclusies en milderende maatregelen
Normaliter worden i.k.v. de onderdelen van het Masterplan geen diepe uitgravingen voorzien, ook
niet i.f.v. de bouw van het nieuw parkeergebouw. Daardoor blijft het grondverzet relatief beperkt
en is normaliter geen bemaling van de bouwput nodig. Indien bij bepaalde planonderdelen toch
diepe uitgravingen zouden plaatsvinden (twee of meer ondergrondse bouwlagen), waardoor de
bouwput tot (ver) onder de grondwatertafel reikt en bemaling noodzakelijk is, bestaat het risico op
stabiliteitsproblemen voor de nabije bebouwing (t.g.v. zettingen) en/of het aanzuigen van bestaande bodem- en grondwaterverontreinigingen. Om deze risico’s tot een minimum te beperken, moet
in dat geval een gesloten bouwput voorzien worden met diepwanden en retourbemaling.
Opvolging is aangewezen van de bodemverontreinigingsdossiers in of nabij de kleinhandelszone
Zijdelingsestraat en het woonproject Tramstraat (huidige busstelplaats).
Bij afvoer en verwerking van grond en afbraakmateriaal moet per definitie voldaan worden aan de
bepalingen van resp. de Vlarebo- en de Vlarema-wetgeving.
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5.5

Oppervlaktewater

5.5.1

Afbakening studiegebied
Het studiegebied voor de discipline water bestaat uit minimaal het onderzoeksgebied. Bijkomend
zal het studiegebied worden opengetrokken buiten de begrenzing en dit afhankelijk van afvoer van
afvalwater en hemelwater (rioleringsnet en RWZI’s), grondwaterlagen en de relatie tot het deelbekken.

5.5.2

Juridische en beleidsmatige context
Binnen Vlaanderen worden in uitvoering van het Decreet Integraal Waterbeleid 11 hydrografische
bekkens onderscheiden, elk onderverdeeld in een aantal deelbekkens. Voor elk bekken werd een
bekkenbeheerplan opgesteld dat omvat: situatie-analyse, beschrijving van knelpunten en mogelijkheden, visievorming, acties en maatregelen, functiebestemming (overstromingszones, oeverzones,
waterzuiveringszones). Vervolgens werden meer gedetailleerde deelbekkenbeheerplannen opgesteld. De deelbekkenbeheerplannen werden op 30 januari 2009 vastgesteld door de Vlaamse
regering.
Eén van de belangrijke elementen uit het Decreet Integraal Waterbeleid (18/07/03) is het uitvoeren
van de ‘watertoets’. Het uitvoeringsbesluit is principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering
(dd. 20/07/2006 B.S. 31/10/2006). De watertoets houdt in dat voor elk plan, programma of
vergunningsplichtig project dient te worden nagegaan of dit schadelijke effecten heeft op het
watersysteem (waarbij het watersysteem beschouwd wordt als zijnde een samenhangend en
functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems en oevers, met inbegrip van
de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijhorende fysische, chemische en
biologische processen en de daarbij behorende technische infrastructuren). Indien dit het geval is,
dient te worden gezocht naar milderende of compenserende maatregelen. Eventueel kan op basis
van een negatieve watertoets een plan, programma of project worden geweigerd. De elementen
die nodig zijn voor het invullen van de watertoets worden aangereikt in het MER onder de
betrokken disciplines (‘Bodem en grondwater’, ‘Oppervlaktewater’ en ‘Fauna en flora’). De conclusies worden achteraan dit MER nog eens herhaald in het hoofdstuk “Elementen voor het uitvoering van de Watertoets”.
Een belangrijk onderdeel van de ‘watertoets’ is het aftoetsen van het zgn. Hemelwaterbesluit
(officieel de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van 1 oktober 2004).
Deze verordening gaat uit van het principe dat hemelwater in eerste instantie dient hergebruikt te
worden, in tweede instantie in de bodem infiltreert en pas in laatste instantie wordt afgevoerd,
bovendien vertraagd (wat buffering impliceert). Het besluit is van toepassing op het bouwen of
herbouwen van gebouwen vanaf 75 m² dakoppervlakte, uitbreidingen vanaf 50 m² dakoppervlakte
en aanleg van verharde grondoppervlaktes vanaf 200 m² en is dus van toepassing voor voorliggend
plan.
Het besluit houdt in dat de nodige hemelwaterputten, infiltratiebekkens en/of bufferbekkens
moeten worden voorzien. Voor infiltratiebekkens gelden volgende richtlijnen voor dimensionering
(zonder rekening te houden met eventuele hemelwaterputten):




Buffervolume van de infiltratievoorziening: minimaal 300 l per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte, of 150m³/ha
Infiltratieoppervlakte: minimaal 2 m²/100 m² of 200m²/ha .
Indien geen infiltratie mogelijk is: een buffervolume van 400 liter per begonnen 20m² verharde oppervlakte, of 200 m³/ha.

Minimumvereisten van een hemelwaterput volgens de stedenbouwkundige verordening:
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Dakoppervlakte
0 tot 100m²
100 tot 150m²
150 tot 200m²
> 200m²

Minimumtankinhoud (liter)
3000
5000
7500
Te bepalen, facultatief:
Tot 250 m² = 10.000
Tot 300 m² = 12.500
Tot 350 m² = 15.000

De “code van goede praktijk voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen” geeft als randvoorwaarde voor een hemelwaterinstallatie het volgende mee:
Dakoppervlakte
0 tot en met 60m²
61 tot en met 80m²
81 tot en met 100m²
101 tot en met 120m²
121 tot en met 140m²
141 tot en met 160m²
161 tot en met 180m²
181 tot en met 200m²
> 200m²

Minimumtankinhoud (liter)
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
1000 per 20m²

Indien de horizontale dakoppervlakte niet groter is dan 75 m² is de installatie van een hemelwaterput bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw niet verplicht.
Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over
regenwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en regenwater. De nieuwe verordening vervangt de verordening uit 2004 en is strenger.


Elke constructie of verharding groter dan 40m² moet aan de verordening voldoen.



De meeste constructies moeten een infiltratievoorziening hebben. Voor percelen kleiner
dan 250 m² wordt een uitzondering gemaakt.



Nieuwe eengezinswoningen en gebouwen (andere dan eengezinswoningen) groter dan
100 m² moeten een regenwaterput van minimum 5.000 liter voorzien. Dat is aanzienlijk
groter dan de 3.000 liter die momenteel als minimum geldt. Bij een uitbreiding of verbouwing is geen nieuwe put vereist.



Bij nieuwe verkavelingen met aanleg van nieuwe wegen worden collectieve infiltratievoorzieningen verplicht.

Deze wijzigingen hebben evenwel geen invloed op de effectbeoordeling van dit plan.
De milieukwaliteitsnormen en emissienormen voor oppervlaktewater worden bepaald in Vlarem II.

5.5.3

Methodologie
Tabel 5-13 Beoordelingscriteria en significantiekader voor de milieudiscipline water

Effecten
Wijziging
oppervlaktewaterkwantiteit
en –huishouding

Criterium
Wijziging aanvoer
waterloop ten gevolge
van run-off
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Methodiek

Significantie

Op basis van gewijzigde
situatie run-off ten gevolge
van gewijzigde infiltratiemogelijkheden (verharde
oppervlakten en infiltratiekenmerken bodem);
Kwalitatieve beschrijving

Effecten zijn significant wanneer t.g.v. de
wijziging van de waterkwantiteit
overstromingsgevoeligheid wijzigt dus in relatie
met de capaciteit van de waterlopen en de
bestaande risicowaterlopen voor overstromen.
Effecten zijn significant afhankelijk van de
waterloop waarin zal worden geloosd, in relatie
tot de overstromingsgevoeligheid.
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Effecten
Wijziging in
belasting
rioleringsnet en
waterzuiveringsinfrastructuur

5.5.4

Criterium
Effect t.g.v. verhoogde
afvoer van afvalwater

Methodiek

Significantie

Check o.b.v. zoneringsgegevens VMM of Aquafin nv
of de waterzuiveringsinfrastructuur is voorzien op
de gewenste ontwikkeling.

Een significant effect treedt op wanneer de
capaciteit van rioleringen/RWZI overschreden
wordt.

Bestaande toestand
Figuur 5-4 Situering plangebied t.o.v. waterlopen, deelbekkens en overstromingsgevoelige gebieden

Het plangebied ligt in het stroomgebied van de Demer, meer bepaald in het deelbekken van de
Grote Gete (09-04).
Er zijn geen bevaarbare waterlopen in de omgeving van het plangebied. Volgende onbevaarbare
waterlopen zijn relevant voor het plangebied:





Categorie 1: Grote Gete (loopt van ZW naar NO door het ZO deel van het plangebied);
Borggracht (in de middeleeuwen gegraven aftakking van de Grote Gete, net ten O van het
plangebied)
Categorie 2: Mene of Molenbeek (komt vanuit het W t.h.v. de rotonde R27-Grijpenlaan
het plangebied binnen en mondt t.h.v. de Getestraat uit in de Grote Gete); Kleinbeek
(komt in de NW hoek het plangebied binnen en mondt nabij de rotonde uit in de Mene)
Categorie 3: Vloetgracht Bost (komt in de ZO hoek het plangebied binnen en mondt daar
uit in de Grote Gete); Bruulbeek (komt in de NW hoek het plangebied binnen en mondt
daar uit in de Kleinbeek)
Niet geklasseerd: Oude Mene (ontspringt in het binnengebied Viaductstraat-Mulkstraat en
mondt uit in de Mene)

Het deelbekkenbeheerplan van de Grote Gete vermeldt volgende acties die relevant zijn voor het
51
studiegebied :



A3: Verbetering van schuif en kunstwerk op de Borggracht (in functie van de verbetering
van de watervoorziening van de bedrijven langs deze waterloop, m.n. de suikerfabriek);
A127: Optimalisatie van de visdoorgangen op de Grote Gete te Tienen.

De structuurkwaliteit van de waterlopen in en rond het plangebied is als volgt:




B2 (waardevolle structuur): Mene stroomopwaarts van het plangebied
B3 (matige structuur): Mene doorheen bedrijventerrein Grijpenveld; Grote Gete stroomopwaarts van Mene
B4 (zwakke structuur): Grote Gete stroomafwaarts van Mene; Mene stroomafwaarts van
bedrijventerrein; Borggracht; Kleinbeek; Bruulbeek; Vloetgracht Bost; niet-geklasseerde
gracht

Van de website van de VMM konden volgende gegevens afgeleid worden m.b.t. de waterkwaliteit
in de periode 2006-2010 in de VMM-meetpunten in en nabij het plangebied (zie ook figuur 5-4).
Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen de fysico-chemische waterkwaliteit o.b.v. de Pratiindex en de biologische waterkwaliteit volgens de Belgische Biotische Index (BBI):

51

Bron: VMM, Geoloket Bekkenwerking
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Meetpunt
442810 Kleinbeek
442550 Mene (nabij rotonde)
442500 Mene (nabij Mulkplein)
440500 Grote Gete (t.h.v. Vesten)
442490 Borggracht

Prati-index
(Matig) verontreinigd
Niet verontreinigd
Aanvaardbaar
Niet verontreinigd
Aanvaardbaar

BBI
--Matige kwaliteit
Matige kwaliteit
Matige kwaliteit
---

De fysico-chemische waterkwaliteit is dus meestal vrij goed, de biologische kwaliteit matig. De
minder goede fysico-chemische waterkwaliteit van meetpunt 442810, dat nochtans het meest
stroomopwaarts gelegen is, is wellicht toe te schrijven aan de nabijheid van de boerderij aan de
Grijpenwegstraat.
Volgens de watertoetskaart (zie ook figuur 5-4) zijn aanzienlijke delen van het plangebied effectief
of mogelijk overstromingsgevoelig:




Effectief overstromingsgevoelig: vrijwel de hele vallei van de Mene vanaf de kruising met
de R27 tot t.h.v. de bewoning van de Biezenstraat (m.a.w. de ganse passage doorheen het
bedrijventerrein Grijpenveld); enkele kleine zones rond de Gete, o.a. in de wijk Nieuw
Overlaar; enkele kleine zones in het binnengebied Viaductstraat-Mulkstraat-spoorweg
Mogelijk overstromingsgevoelig: de volledige valleien van de Grote Gete (inclusief wijk
Nieuw Overlaar), de Mene en de Kleinbeek; het Martelarenplein (groot binnenblok met
speelplein tussen de spoorweg en de Vesten); vrijwel heel het binnengebied ViaductstraatMulkstraat-spoorweg; Grijpenveldweg en omgeving ten ZW van de spoorweg

In de hoek tussen de R27 en de N3, behorend tot de overstromingsgevoelige vallei van de Kleinbeek, werd recent een bufferbekken aangelegd. Er bevonden zich al eerder twee vijvers in de tuin
van de woning aldaar.
Wat waterzuivering betreft, behoort het plangebied volledig tot het zuiveringsgebied van de RWZI
van Tienen, gelegen langs de Grote Gete, aan de oostrand van Tienen. Deze RWZI heeft een zuiveringscapaciteit van 26.100 inwonerequivalenten (IE).
Er is één bedrijf in het plangebied dat meldingsplichtig is inzake lozingen naar oppervlaktewater, nl.
52
Photovoltech (Grijpenlaan 18). Dit bedrijf meldde in haar Integraal Milieujaarverslag (IMJV) een
53
(indirecte) lozing van 66 à 90 ton chloride per jaar .

5.5.5

Geplande toestand en effecten

5.5.5.1

Afwateringsstructuur en structuurkwaliteit
Het Masterplan voorziet in een ecologische opwaardering van de Mene doorheen bedrijventerrein
Grijpenveld. Deze opwaardering zal gepaard gaan met een verhoging van de structuurkwaliteit van
deze beek (matig positief effect): ze krijgt terug een meer natuurlijk, licht meanderende verloop en
natuurlijke, minder steile oevers (zie impressie van de gewenste situatie).

52

Photovoltech heeft in 2012 haar activiteiten stopgezet.

53

Bron: VMM, IMVJ – emissies 2004-2009
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Loop Mene doorheen het bedrijventerrein – huidige en gewenste situatie
De visie van het Masterplan m.b.t. deelgebied Aardgat voorzien geen ingrepen in de afwateringsstructuur of de loop van de Kleinbeek. Hetzelfde geldt voor de loop van de Grote Gete in het gelijknamig deelgebied. Bij de invulling als woonproject van het binnengebied tussen de Viaductstraat,
de Mulkstraat en de spoorweg (waar zich nu het dierenasiel bevindt), wordt voorzien om de Oude
Mene terug open te leggen en te verplaatsen. Dit biedt de kans om deze beek een zo natuurlijk
mogelijke loop en oevers te geven (zwak positief effect).
De andere planonderdelen hebben geen invloed op de afwateringsstructuur van het gebied of de
structuurkwaliteit van de waterlopen.
Aangezien het Masterplan niet raakt aan de loop van de Grote Gete, heeft het geen impact op de
acties die voorzien zijn in het deelbekkenbeheerplan van de Grote Gete, met name de optimalisatie
van de visdoorgangen. Omgekeerd hebben deze acties evenmin een impact op de uitvoering van
het Masterplan.

5.5.5.2

Oppervlaktewaterkwantiteit en overstromingsgevoeligheid
Zoals aangegeven in §5.5.4 liggen aanzienlijke delen van het plangebied in overstromingsgevoelig
gebied. Het Masterplan voorziet bebouwing in twee (deels) overstromingsgevoelige zones: het
binnengebied van de Viaductstraat (woonproject) en op de hoek van de R27 en de N3 (nieuwe busstelplaats en andere stedelijke functies).
Het Masterplan stelt dat er bij de inrichting van het veld Viaductstraat zorg voor moet gedragen
worden dat voldoende waterbufferingscapaciteit in het gebied behouden blijft, zodat het zijn rol
als gecontroleerd overstromingsgebied kan blijven vervullen. Het referentieontwerp voorziet een
centraal parkje in de woonwijk met een vijver die afwatert naar de te verleggen en terug open te
leggen Oude Mene (zie referentieontwerp). De woningen moeten hun benodigde infiltratie- en
buffercapaciteit (zie verder) opvangen op eigen terrein.
Voor dit woon- en waterbufferingsproject is in het Masterplan ontwerpend onderzoek uitgevoerd
naar de haalbaarheid om de waterberging te integreren in een mogelijk woonproject. Deze vijver
zal ongeveer op de plaats liggen van een voormalige vijver, die diende voor de waterbevoorrading
van de vroegere stoomtreinen (aan het zgn. “stationneke fiks”), overeenkomend met het effectief
overstromingsgevoelig gebied volgens de Watertoetskaart, m.a.w. op de in functie van waterberging meest geschikte locatie. Voor de Oude Mene wordt momenteel een nieuwe doorgang
onder de spoorweg gecreëerd, die de afwatering moet verbeteren van het stroomopwaarts
gedeelte van de beekvallei, ten NO van de spoorweg.
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Referentieontwerp veld Viaductstraat
Voor veld Viaductstraat is deze evaluatie in dit stadium echter louter indicatief, bij gebrek aan
gedetailleerde basisinformatie. Om de exacte randvoorwaarden te kunnen bepalen voor de inrichting van het terrein wordt bijkomend gedetailleerd waterbergingsonderzoek op projectniveau
noodzakelijk geacht.
De inrichtingsmaatregelen in de vallei van de Mene doorheen bedrijventerrein Grijpenveld, die in
hoofdzaak gericht zijn op ecologische, landschappelijke en belevingskwaliteit, zullen ook de waterbufferingscapaciteit van deze gebieden vergroten, en daardoor een positief effect hebben op de
overstromingsproblematiek in het laaggelegen deel van bedrijventerrein Grijpenveld (zwak positief
effect).

5.5.5.3

Verharde oppervlakte in relatie tot Hemelwaterbesluit
Het Masterplan gaat anderzijds gepaard met bijkomende bebouwing. Dit heeft invloed op de
verharde oppervlakte, maar anderzijds zal er ook verharde oppervlakte verdwijnen:


De huidige pendelparking aan de achterzijde van het station heeft een verharde oppervlakte van ca. 29.000 m² (445 x gemiddeld 65 m). In de geplande situatie zou het parkeergebouw volgens het referentieontwerp ca. 11.000 m² innemen. Daarnaast is er de oppervlakte van de te behouden LCI-antenne, de ruimte voor nieuwe weginfrastructuur (inrit
parkeergebouw, dienstweg LCI-antenne, K&R-zone), fietspad, fietsenstallingen en “stationspleintje”, en mogelijkerwijs de oppervlakte ingenomen door het geherlocaliseerde
dierenasiel. Dit brengt de totale verharde oppervlakte in de grootte-orde van 17.000 m².
De rest van het veld Parkeergebouw zal ingenomen worden door het nieuw “spoorpark”.
Netto zal er dus ca. 12.000 m² minder verharde oppervlakte zijn (matig positief effect). De
eventuele uitbreiding van het parkeergebouw gebeurt grotendeels op de plaats van de
huidige LCI-antenne, waardoor de verharde oppervlakte slechts beperkt zou toenemen,
en de nettobalans inzake verharding nog altijd ruim positief zou zijn.
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Referentieontwerp veld Pendelparking (onderaan rechts geherlocaliseerd dierenasiel)


Het veld Stationsplein is momenteel quasi volledig verhard, en dat zal ook in de geplande
situatie het geval zijn. Netto verandert de verharde oppervlakte weinig of niets.



De actuele verharding in deelgebied Tramstraat beperkt zich tot de ruimte ingenomen
door de voormalige dienstwoning en tramloods. De actuele busstelplaats is niet echt verhard (grintbedekking), maar door de grote druk van zware bussen, is de doorlatendheid
van deze zone wellicht zeer beperkt. De rest van dit deelgebied is bebost. In de geplande
situatie verdwijnt de busstelplaats en worden de dienstwoning en tramloods behouden,
maar worden in de boszone een 80-tal woningen, in het referentieontwerp verdeeld over
een tiental gebouwen, met een gezamenlijke grondoppervlakte van ca. 3000 m². Afhankelijk van het feit of men de huidige busstelplaats (ca. 5000 m²) als verhard of onverhard beschouwt, zal er een afname of een toename van de verhardingsgraad zijn (zwak negatief
tot zwak positief effect).



De voorziene ingrepen in deelgebied Grijpenveld (herinrichting Grijpenlaan en beekvallei
van de Mene) hebben geen significante invloed op de verharde oppervlakte.



De velden Zijdelingsestraat en Stationskop zijn actueel volledig verhard (pendelparking,
gebouwen en parkings kleinhandelszone). In de geplande toestand zal dit ook het geval
zijn, met mogelijks een kleine onverharde zone (ca. 1000 m²) tussen de kleinhandelszone
en het woonproject op de kop van het stationsplein (niet significant tot zwak positief
effect).



In deelgebied Aardgat wordt geen bijkomende verharding voorzien.



Veld Viaductstraat wordt momenteel volledig ingenomen door bos, m.u.v. de ca. 2500 m²
van het dierenasiel. Het Masterplan voorziet dat het dierenasiel en een deel van het bos
vervangen wordt door ca. 90 woningen. Op basis van het referentieontwerp kan de totale
bebouwde oppervlakte op 5000 à 6000 m² geschat worden. De netto-toename van de
verharde oppervlakte in dit veld zou dus 2500 à 3500 m² bedragen (zwak tot matig negatief effect).

Voor het plangebied als geheel levert dit in het “worst case”-geval (huidige busstelplaats wordt als
onverhard beschouwd) een netto-afname van de verharde oppervlakte met ca. 17500 m² op. In
het meest gunstige uiterste, waarbij de huidige busstelplaats wel als verhard wordt beschouwd en
het dierenasiel niet geherlocaliseerd wordt binnen het plangebied, zou er een netto-afname zijn
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met ca. 27.000 m². Ten opzichte van de totale huidige en toekomstige verharde oppervlakte in het
plangebied kan een dergelijke afname sowieso als verwaarloosbaar worden beschouwd.
Voor alle nieuwbouw en verbouwingen die gepland worden in het plangebied is het zgn. Hemelwaterbesluit van toepassing. Bij de nieuwe woningen, kantoren en kleinhandel zal normaliter het
grootste deel van het opgevangen hemelwater kunnen hergebruikt worden (sanitair,…), wat de
behoefte aan infiltratie- en buffercapaciteit aanzienlijk reduceert. Bij de woonprojecten in een
groene omgeving (Tramstraat, Viaductstraat) stelt infiltratie overigens geen enkel probleem. Bij de
projecten in een versteende omgeving zal infiltratie slechts in zeer beperkte mate mogelijk zijn en
zal (ondergrondse) buffering nodig zijn.
Het nieuw parkeergebouw impliceert een grotere infiltratie- en buffercapaciteit: (ca. 13.000 m²
incl. wegenis). De overeenkomstige minimale infiltratieoppervlakte bedraagt 1040 m² en de buffercapaciteit 650 m³. In het geval het gebouw met een groendak wordt aangelegd bedraagt de
minimale infiltratieoppervlakte 820 m² en de buffercapaciteit 513 m³. Het kan in principe geen
enkel probleem vormen om dergelijke beperkte oppervlaktes en volumes (combineerbaar in
buffervijvers met doorlatende bodem) in te passen bij de inrichting van het terrein.

5.5.5.4

Oppervlaktewaterkwaliteit en afvalwater
Hemelwater wordt in Vlarem II als niet-verontreinigd beschouwd. Op wegenis en parkings kunnen
oliën en andere verontreinigingen van auto’s terechtkomen. De potentieel grootste vervuilingsbronnen, parkings in open lucht, worden grotendeels gesupprimeerd in het plangebied. De bijkomende verkeersintensiteiten op de wegen in het plangebied zullen niet van die aard zijn, dat zuivering van het afstromend hemelwater door een KWS-afscheider vóór buffering of infiltratie nodig
geacht wordt.
De geplande functies in het plangebied zullen een aanzienlijke huishoudelijke afvalwaterstroom
genereren. Voor woningen, kleinhandel en kantoren bestaan kengetallen qua afvalwaterproductie,
uitgedrukt in IE (inwonerequivalenten) per dag, gebaseerd op diverse benchmarkstudies die de
actuele gemiddelden weergeven.
Voor de vloeroppervlaktes per functie en deelproject verwijzen we naar §5.1.5.2.2. De exacte
verdeling tussen woningen en kantoren in het kopgebouw van het parkeergebouw, het voormalig
postgebouw en de aanpalende nieuwbouw is nog niet bepaald. Daarom wordt hieronder uitgegaan
van twee scenario’s: scenario 1 met 100% kantoren in deze deelprojecten, en scenario 2 met 1/3
kantoren en 2/3 woningen, a rato van 100 m² vloeroppervlakte en 2 personen per woning.
De door het plan gegenereerde afvalwaterstroom kan aldus als volgt ingeschat worden:
Scenario 1
Woningen
Kleinhandel
(weekdag)
Kantoren

Bewoners
Werknemers
Bezoekers
Werknemers
Bezoekers
Totaal scenario 1 (afgerond)
Scenario 2
Woningen
Bewoners
Kleinhandel
Werknemers
(weekdag)
Bezoekers
Kantoren
Werknemers
Bezoekers
Totaal scenario 2 (afgerond)

Aantal/
oppervl
210 won
6300 m²
9100 m²

270 won
6300 m²
3100 m²

aantal
per eenh
2,5
0,005
0,44
0,04
0,004

Aantal
pers
525
32
2770
364
36

Liter/
dag/pers
150
20
1
20
5

Aantal
liter/dag
78750
630
2770
7280
180
89600

Aantal
IE/dag
525
4
19
49
1
600

2,5/2,0
0,005
0,44
0,04
0,004

645
32
2770
124
12

150
20
1
20
5

96750
630
2770
2480
60
102700

645
4
19
17
0
685

Het plangebied zou dus 600 à 700 IE per werkdag genereren, waarvan 88 à 94% door de woningen.
Door zuinig en duurzaam watergebruik moet het zeker mogelijk zijn om dit afvalwatervolume nog
te reduceren. 600 à 700 IE komt overeen met ca. 2,5% van de capaciteit van de RWZI van Tienen
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(26.100 IE). Mits de afvoer gebeurt via een volledig gescheiden rioleringsstelsel – hetgeen voorzien
wordt – en mits alle wettelijke bepalingen ter zake worden nageleefd, kan deze vuilvracht vanuit
waterzuiveringstechnisch standpunt op de RWZI Tienen verwerkt worden. Voor de Aquafincollector in de Mulkstraat (96.248) wordt er hydraulisch gezien geen probleem verwacht. Voor het
DWA-ontwerp van GIP B210118 is de aansluiting van 210 extra woningen hydraulisch in orde, op
voorwaarde dat deze woningen optimaal worden afgekoppeld. Indien dit niet gebeurt, voldoen een
aantal ontworpen leidingen stroomafwaarts van de Viaductstraat binnen B210118 mogelijks niet
meer. In het kader van het GIP 8210118 is met de NMBS afgesproken om buffering te voorzien voor
de verharde oppervlakte van hun parking aan de Tramstraat. Deze buffering zou voorzien worden
ter hoogte van de Viaductstraat, waar dan ook de bestaande leiding met diameter 300 mm zou
vervangen worden om het probleem van wateroverlast in een aantal kelders stroomopwaarts op te
lossen. Met de nieuwe woonuitbreidingsplannen in de Tramstraat en de Viaductstraat dient het
54
RWA-stelsel alsook de voorziene buffering herbekeken te worden. Mits deze bepalingen worden
nageleefd kan gesteld worden dat er geen problemen te verwachten zijn in de stroomafwaartse
55
collectoren (niet significant tot zwak negatief effect)..

5.5.6

Cumulatieve effecten en ontwikkelingsscenario’s
De in §2.4.2 opgelijste ontwikkelingsscenario’s zijn niet relevant voor de discipline oppervlaktewater, omdat ze geen betrekking hebben op het plangebied zelf, noch relevante infrastructurele
ingrepen inhouden in de directe omgeving van het plangebied die een effect zouden kunnen
hebben op de lokale afwatering/riolering.

5.5.7

Conclusies en milderende maatregelen
De geplande herinrichting van delen van de vallei van de Mene zal een positief effect hebben op de
waterbergingscapaciteit en dus op de overstromingsproblematiek. Bij de Mene zal er ook een
verbetering van de structuurkwaliteit van de beek optreden. Dit laatste is ook mogelijk ingeval van
verlegging/herinrichting van de loop van de Oude Mene.
Bij de inrichting van het woonproject Viaductstraat, dat gelegen is in deels overstromingsgevoelig
gebied, zal erover gewaakt moeten worden dat de bergingscapaciteit van deze gebieden, ook na
vergroting van de verharde oppervlakte, minstens behouden blijft. Het is aangewezen dat hiervoor
een gedetailleerd waterbergingsonderzoek uitgevoerd wordt op projectniveau. Indicatief kan
gesteld worden dat in de Viaductstraat de centrale, overstromingsgevoelige zone onbebouwd moet
blijven.
De totale verharde oppervlakte van het plangebied zal t.g.v. het Masterplan lichtjes afnemen,
grootte-orde afhankelijk van het feit of men de huidige busstelplaats al dan niet als verhard
beschouwt en van de nieuwe locatie van het dierenasiel. Het netto verschil in verhardingsgraad op
het niveau van het plangebied zal echter sowieso verwaarloosbaar zijn. Voor alle geplande
bouwprojecten is het Hemelwaterbesluit van toepassing, wat geen enkel probleem zou mogen
stellen, gezien de mogelijkheden op hergebruik (wonen, kantoren, kleinhandel) en de beschikbare
ruimte voor infiltratie en/of buffering (parkeergebouw).
De 600 à 700 inwonerequivalenten (IE) bijkomend huishoudelijk afvalwater die zouden geproduceerd worden door de nieuwe woningen, kantoren en kleinhandel, kunnen verwerkt worden door
de RWZI van Tienen, mits afvoer via een volledig gescheiden rioleringsstelsel.

54

Bron: inspraakreactie Aquafin

55

Bron: e-mail van dhr. F. Diels, Aquafin op 7/11/2011
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5.6

Fauna en Flora

5.6.1

Afbakening studiegebied
Het studiegebied wordt voor de discipline fauna en flora gelijkgesteld aan het plangebied, uitgebreid met een zone van ca. 200 m errond, dit in functie van eventuele floristische en faunistische
relaties tussen het plangebied en haar omgeving.

5.6.2

Juridische en beleidsmatige context
Er moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid of nabijheid van VEN- of IVON-gebieden,
Vogel- of Habitatrichtlijngebieden, Ramsargebieden, bosreservaten, akker- en weidevogelgebieden
en natuurreservaten.
Het natuurbeleid sluit aan bij de beginselen van het milieubeleid zoals geformuleerd in het Decreet
algemene bepalingen milieubeleid (B.S. 05/04/1995), kortweg Natuurdecreet. In het kader van dit
MER zijn volgende artikels van belang:




art. 8, dat het stand-still-beginsel invoert:
art. 14, dat de zorgplicht invoert t.o.v. de initiatiefnemer;
art. 16: indien ondanks toepassing van art. 8 en 14 toch beschadigingen aan de natuur
onvermijdbaar blijken, is compensatie noodzakelijk (dit is evenwel steeds als een noodmaatregel te beschouwen).

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. soortenbescherming en
soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. Het is een allesomvattend besluit geworden dat de
bescherming van zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, ongewervelde dieren, planten, korstmossen en zwammen regelt. Voorts zal bij het rooien van bosjes en struwelen ook het Bosdecreet
van toepassing zijn.

5.6.3

Methodologie
De beschrijving van de referentiesituatie in het MER is gebaseerd op de Biologische Waarderingskaart (BWK), aangevuld met terreinobservaties. De landschapsecologische evaluatie op de BWK
gebeurt door de integratie van vier criteria:





Zeldzaamheid
Natuurlijkheid
(Bio)diversiteit
Biologische potenties

Door deze criteria op een correcte en logische wijze naast mekaar te plaatsen, kan men tot 7
verschillende waarderingsklassen komen:








biologisch minder waardevol
biologisch minder waardevol met waardevolle elementen
biologisch minder waardevol met zeer waardevolle elementen
complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen
biologisch waardevol
biologisch waardevol met zeer waardevolle elementen
biologisch zeer waardevol

De belangrijkste effecten op fauna en flora ten gevolge van het plan zijn:



directe effecten: ecotoop- en biotoopwijziging;
verstoringseffecten: verdroging/vernatting.
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Tabel 5-14 Beoordelingscriteria en significantiekader voor de milieudiscipline fauna en flora en biodiversiteit
Effecten

Criterium

Methodiek

Significantie

Biotoopverlies/-winst

Oppervlakte waardevol
gebied (voor fauna en/of
flora) dat zal verdwijnen of
gecreëerd worden

inschatting oppervlakte
waardevolle biotooptypes
die rechtstreeks dreigen
aangetast te worden t.g.v.
de invulling van het plan of
die hierdoor worden
beschermd

Effecten kunnen significant zijn wanneer
biotopen verloren gaan of gecreëerd
worden.

Lokalisatie zones die
gevoelig zijn voor
versnippering en barrièreeffecten.

Bespreking o.b.v.
kwetsbaarheidsbenadering
en expert judgement

Effecten kunnen significant zijn wanneer
de versnippering de verspreiding van
soorten beïnvloed.

Rustverstoring

Kwetsbare soorten /
Oppervlakte kwetsbaar
gebied die beïnvloed
kunnen worden door
rustverstoring

Globale inschatting (kwalitatieve kwetsbaarheidsbenadering)

Vernatting/verdroging

Lokalisatie zones gevoelig Bespreking o.b.v.
voor vernatting/verdroging grondwaterstanden,
die beïnvloed wordt
gevoeligheden, veranderde
infiltratie en expertjudgement

Versnippering en
barrière-effecten

5.6.4

De significantie wordt dan verder
gespecifieerd a.h.v. de omvang van het
effect.

De significantie wordt dan verder
gespecifieerd a.h.v. de omvang van het
effect.
Kwalitatieve bespreking, effecten kunnen
significant zijn wanneer de rustverstoring
ervoor zorgt dat de populatie
achteruitgaat.
Effecten kunnen significant zijn wanneer
vernatting/verdroging leidt tot aantasting
van de vegetatie en/of de populatie van
bepaalde diersoorten beïnvloed.

Bestaande toestand
Figuur 5-5 Situering van het plangebied op de BWK en t.o.v. waardevolle natuurgebieden

Er zijn geen Natura 2000-gebieden (vogel- of habitatrichtlijngebieden), akker- of weidevogelgebieden die relevant zijn voor het plangebied. In NW deel van het plangebied bevindt zich wel een
deel van het VEN-gebied (Grote Eenheid Natuur) “De Hoegaardse Valleien”, overeenkomend met
het erkend natuurreservaat Aardgat. Het VEN-gebied binnen het plangebied is 11,65 ha groot.
Dit kleine natuurgebied, geprangd tussen de spoorweg en de R27, bevat niettemin verschillende
biotopen. Rietvelden, dottergraslanden, drassige hooilanden en droge weilanden wisselen elkaar
af. Dank zij het kwelwater, dat lange tijd door de bodem heeft gestroomd en daardoor voedselarm
en kalkrijk is, zijn er in dit natuurgebied natte tot zeer natte zones. Dit leidt tot een bijzondere flora
met planten als dotterbloem, pinksterbloem, brede orchis en bosorchis. In de natte zones groeien
planten zoals moerasspirea, zeegroene rus, beekpunge en kleine egelskop. Ook de levendbarende
hagedis word er regelmatig waargenomen. Het Aardgat is sinds 1986 in beheer van Natuurpunt
Velpe-Mene. Het beheer is erop gericht de bloemrijke hooilanden te herstellen en te behouden
door verschraling. Concreet houdt dit in dat er twee keer per jaar gemaaid wordt en het maaisel
wordt afgevoerd. In de nazomer houden pony’s de vegetatie kort (bron: Natuurpunt).
Logischerwijs is dit VEN-gebied op de Biologische Waarderingskaart als het biologisch meest waardevolle deel van het plangebied aangeduid. Daarnaast zijn er nog enkele andere zones binnen het
plangebied die op de BWK als biologisch (gedeeltelijk) (zeer) waardevol zijn gekarteerd, nl. de
spoorwegtaluds en enkele andere taluds (W-rand bedrijventerrein Grijpenveld, ZO-rand Getevallei,
een deel van de voormalige stadsomwalling), heel de boszone tussen de Tramstraat en de spoor-
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weg, enkele percelen met struweel en de loofbosjes grenzend aan de Biezenstraat en de Mene en
achter de boerderij in de Grijpenwegstraat.
Het bosje aan de Tramstraat bevat vnl. streekeigen boomsoorten, wellicht met streekeigen genetisch materiaal, aangezien het bosje zich spontaan ontwikkeld heeft. Daarnaast zijn er nog heel wat
struiken en kruidachtige planten, die belangrijk zijn voor insecten en vogels. Het struweelbosje aan
de Viaductstraat bevat vooral berk en verschillende soorten wilg. Gezien de dichtheid van het
56
struweel is ook dit een interessant gebied voor vogels en insecten .

Natuurreservaat Aardgat gezien vanaf de R27

Natuurreservaat Aardgat gezien vanaf de Grijpenwegstraat

Bosje tussen Tramstraat en spoorweg ten W van de
busstelplaats

Spoorwegberm langs oostelijk deel Tramstraat gezien vanuit
de Viaductstraat

Struweelbosje in toekomstig woonproject Viaductstraat

Aangeplant bosje naast de Biezenstraat en de Mene

56

Bron: informatie aangeleverd door Geert Jansen, voorzitter Natuurpunt Tienen op 10/11/2011
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Net buiten het plangebied komen ook een aantal zones voor met veel biologisch waardevolle
percelen: achter de baanwinkels ten N van de Leuvenselaan, rond het kasteel van Oorbeek en in de
Menevallei en ten O van het kruispunt N29-R27.
De aanwezige groenclusters zijn niet met elkaar verbonden, waardoor de ecologische connectiviteit beperkt is. Aardgat is niet via een groencorridor verbonden met de beboste spoorberm langs
de Tramstraat, beide bermzones langs de Tramstraat zijn van elkaar gescheiden door de verharde
pendelparking en er is ook geen goede connectie tussen de spoorwegberm en de Getevallei.

5.6.5

Geplande toestand en effecten

5.6.5.1

Ecotoop- en biotoopverlies en –winst
Per deelgebied en “veld” wordt nagegaan of de voorziene ingrepen tot ecotoop- of biotoopverlies
of –winst leiden. Het referentieontwerp vormt hierbij de leidraad, maar is vooralsnog als indicatief
te beschouwen:


Deelgebied Stationsknoop – veld Stationsplein: Dit is zowel in de bestaande als geplande
toestand een quasi volledig verharde omgeving zonder biologische waarde. De biologisch
waardevolle spoorwegberm ten ZO van het station blijft behouden.



Deelgebied Stationsknoop – veld Parkeergebouw: In de huidige toestand is dit gebied
volledig verhard, m.u.v. het bebost talud langs de Tramstraat. Het vervangen van de
parking op maaiveld door een parkeergebouw in meerdere bouwlagen laat toe om de
verharde oppervlakte aanzienlijk te verkleinen en een groenzone van ca. 1,5 ha te creëren
langs de spoorweg. De potentiële ecologische waarde van deze groenzone is wellicht
beperkt in het westelijk deel, dat veel zal betreden worden (K&R-zone, fietsenstalling, toegang station en parkeergebouw). Het oostelijk deel van het gebied, richting Viaductstraat,
heeft duidelijk meer ecologische potentie. Daar staat tegenover dat bij de bouw van het
parkeergebouw een deel van het biologisch waardevolle talud zal verdwijnen. Algemene
beoordeling: zwak tot matig positief effect. De eventuele uitbreiding van het parkeergebouw wordt voorzien op de plaats van de huidige LCI-antenne en heeft dus geen extra
ecotoop- of biotoopverlies tot gevolg.

Simulatie veld Pendelparking



Simulatie deelgebied Tramstraat

Deelgebied Tramstraat: Hier wordt een deel van de bebossing tussen de Tramstraat en de
spoorweg verwijderd om plaats te maken voor een 80-tal appartementen, verspreid over
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een tiental gebouwen (volgens het referentieontwerp), en een nieuwbouw voor buurtfuncties naast de historische tramloods. Hoewel in principe naar maximale integratie van
de bebouwing in de groenzone gestreefd wordt en de footprint van de bebouwing normaliter beperkt blijft tot ca. 4000 m², gaat het om een duidelijk biotoopverlies in deze zone,
die op de BWK aangeduid is als “complex van waardevolle en zeer waardevolle elementen”. Ook het gepland fietspad zou volledig doorheen de bestaande boszone lopen (matig
negatief effect).


Deelgebied Leuvenselaan – velden Zijdelingsestraat en Stationskop: Dit volledig versteend
gebied heeft geen ecologische waarde, waardoor er geen effecten zijn.



Deelgebied Grijpenveld: de actuele biologische waarde van de Menevallei doorheen het
bedrijventerrein is zeer beperkt. De geplande “vernatuurlijking” van de beekvallei kan de
ecologische potenties enkel maar ten goede komen, al zal de nabijheid van bedrijvigheid
altijd een beperkende factor blijven (niet significant tot zwak positief effect).



Deelgebied Aardgat: Het Masterplan neemt voor dit gebied de doelstellingen over van het
ruilverkavelingsproject Willebringen, waarin het gebied werd opgenomen. Er worden geen
fysieke ingrepen voorzien in dit deelgebied. De bestaande natuurwaarden kunnen en
moeten behouden blijven en zo mogelijk versterkt worden, vooral op het vlak van connectiviteit (zie verder).



Deelgebied Gete: Veld Viaductstraat gebied bestaat uit bos, struweel en weiland, waarvan
het NW perceel op de BWK als waardevol struweel gekarteerd is; de rest is weinig
waardevol. In dit gebied worden ca. 90 woningen voorzien, volgens het referentieontwerp vooral in de ZW helft van het gebied. De NO zone langs de spoorweg zou onbebouwd blijven, vooral i.f.v. waterberging (zie discipline oppervlaktewater), maar dit maakt
ook dat het merendeel van het waardevol struweel behouden zou kunnen blijven. Aan de
waardevolle spoorbermvegegatie (complex van waardevolle en zeer waardevolle elementen) wordt sowieso niet geraakt. Beoordeling: niet significant tot matig negatief, afhankelijk van de concrete inrichting van het terrein. In veld Grote Gete – de tot op heden
onbebouwde Getevallei – worden geen acties voorzien, en zijn er dus ook geen effecten te
verwachten. Deze zone moet ook in de toekomst bouwvrij blijven.

In de velden Tramstraat en Viaductstraat zal bos moeten gerooid worden om plaats te maken voor
de geplande functies (woningen en nieuwe busstelplaats). Hierbij is het Bosdecreet van toepassing,
dat stelt dat de verloren gaande bosoppervlakte elders moet gecompenseerd worden.
Boscompensatie vereist geen bestemmingswijziging tot bosgebied, maar is niet toegestaan in
bepaalde bestemmingen, o.a. industriegebied.
De inrichting van zowat de helft van de grote pendelparking tot “spoorpark” kan instaan voor een
deel van de boscompensatie. Een optie kan ook zijn om de bufferzones rond bedrijventerrein
Grijpenveld te bebossen, waar dat nog niet het geval is. Een andere optie, die voorgesteld wordt
door ANB, is de bebossing van akkerpercelen rond natuurreservaat Aardgat, waarmee dit natuurgebied kan uitgebreid worden. Dit is mogelijk volgens het ruilverkavelingsplan Willebringen.
Indien geen geschikte locatie(s) gevonden wordt/en voor een voldoende grote boscompensatie, zal
een financiële compensatie moeten gebeuren, de zgn. “bosbehoudsbijdrage”. Vooraleer over te
gaan tot deze optie, moeten echter alle mogelijkheden tot compensatie “in natura” binnen het
plangebied uitgeput worden.

5.6.5.2

Andere ecologische aspecten
Zoals gezegd is de ecologische connectiviteit tussen de bestaande, op zich vaak waardevolle groengebieden momenteel beperkt. Het Masterplan voorziet in het creëren van verbindingen tussen de
groengebieden binnen het plangebied, en met de groengebieden die buiten het plangebied liggen,
wat als een duidelijk positief effect kan beoordeeld worden. De assen waarlangs deze verbindingen

227137
Plan-MER – PRUP Stationsomgeving Tienen

124 van 180

gecreëerd (kunnen) worden, zijn de spoorwegberm en de valleien van de Grote Gete, de Mene en
de Kleinbeek:





Natuurgebied Aardgat en de waardevolle boszone tussen Tramstraat en spoorweg worden
met elkaar verbonden door opgaand groen langsheen de spoorberm.
Het deel van het “spoorpark” dat gecreëerd wordt op de huidige pendelparking verbindt
de twee groene spoorbermgedeelten.
De heringerichte Menevallei doorheen bedrijventerrein Grijpenveld verbindt de waardevolle natuurelementen ten W van de R27 (o.a. kasteelpark Oorbeek) met het waardevol
bosje aan de Biezenstraat en zo met de Getevallei.
Via de Kleinbeekvallei kan ook de link tussen Aardgat en de Menevallei versterkt worden.

Spoorpark als ecologische verbinding tussen Aardgat en Getevallei
Een deel van het bestaand bos langs de Tramstraat verdwijnt weliswaar, maar langs de kant van de
spoorweg blijft een relatief brede, aaneengesloten strook behouden. Het parkeergebouw zal een
deel van de bestaande beboste spoorberm innemen, maar in de plaats komt dus het “spoorpark”
op de plaats van de pendelparking, en het oostelijk deel van de beboste spoorberm (tussen het
parkeergebouw en de Viaductstraat) blijft behouden. Het woonproject in de Viaductstraat kan en
moet dusdanig ontworpen worden dat quasi alle waardevolle vegetatie in deze deelzone behouden
blijft.
Bepaalde onderdelen van deze ecologische verbindingen zullen wel onder sterke betredingsdruk
komen te staan. Dit geldt vooral voor het deel van het “spoorpark” tussen het parkeergebouw en
de achterzijde van station. Ook de bebouwing langs de Getestraat vormt een hinderpaal voor een
goede ecologische verbinding tussen de Mene- en de Getevallei. Het is ook de vraag in welke mate
de boszone langs de Tramstraat haar rol als ecologische verbinding volwaardig kan blijven spelen
met de geplande bewoning. Voorts blijven de grote verkeersinfrastructuren (spoorweg, N29, R27)
aanzienlijke ecologische barrières. Daardoor is de algemene beoordeling “slechts” zwak tot matig
positief.
Het Masterplan raakt niet aan de op heden onbebouwde vallei van de Grote Gete binnen het plangebied, en heeft dus geen (negatieve of positieve) impact op de corridorfunctie van deze vallei
tussen natuurgebieden buiten het plangebied (o.a. Tiens Broek).
Op basis van de resultaten van de geluidsmetingen (zie §5.2.4) kan gesteld worden dat de geluidskwaliteit t.h.v. de aanwezige natuurwaarden in het plangebied behoorlijk tot goed is, en de rustverstoring t.a.v. (avi)fauna dus beperkt is. Het treinverkeer vormt uiteraard een belangrijke verstoringsbron, maar de aanwezige fauna in de spoorbermzones is hier uiteraard reeds aan aangepast.
De enige zone waar het Masterplan significant negatieve effecten heeft, is de Leuvenselaan, maar
hier komen vrijwel geen natuurwaarden voor. T.h.v. de boszone langs de Tramstraat zal het verkeersgeluid aanzienlijk dalen (met ca. 10 dB(A)) t.g.v. de verplaatsing van de busstelplaats naar de
N3 en het afsluiten van de Tramstraat t.h.v. de Grijpenlaan. Daar tegenover staan wel de geplande
woningen als nieuwe verstoringsbron, maar netto kan het effect toch als zwak positief beoor-deeld
worden.
In het Masterplan wordt gesuggereerd om de Billekensweg in deelgebied Aardgat, momenteel een
veldweg (zie figuur 2-2), uit te bouwen als fietsroute, met een fietsbrug over de R27 t.h.v. het
spoorwegviaduct. Maar de Billekensweg loopt rakelings langs het natuurreservaat Aardgat. Gelet
op de potentiële rustverstoring door fietsrecreanten (zwak tot matig negatief effect) wordt een
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(volwaardige) fietsroute doorheen dit gebied niet wenselijk geacht. Enkel beperkt gebruik door
wandelaars, zoals in de huidige toestand, kan toegestaan worden.
Normaliter zullen in het plangebied geen diepe uitgravingen plaatsvinden tot onder de grondwatertafel, waarbij bemaling nodig is. Indien dit wel het geval zou zijn, treedt verlaging van de
grondwatertafel op in een zone rond de bouwput, die, afhankelijk van de diepte van de bemaling
en de doorlatendheid van de ondergrond, tot enkele honderden meters ver zou kunnen reiken, en
een aanzienlijke verlaging van de grondwatertafel van verdroging van de vegetatie met zich meebrengen (niet significant tot matig negatief effect, afhankelijk van de invloedsstraal van de bemaling).
De grootste impact op de grondwatertoestand zal uitgaan van de uitgraving en aanwezigheid van
het parkeergebouw. Het meest gevoelig voor wijzigingen in de grondwaterstand en –stroming is de
grondwaterafhankelijke natuur in natuurreservaat Aardgat (met o.a. kalkminnende planten t.g.v.
57
de ontwikkeling van kalktuf) . Dit natuurgebied ligt evenwel meer dan 1 km van het toekomstig
parkeergebouw verwijderd, en bovendien aan de andere zijde van de waterscheidingslijn tussen
het bekken van de Kleinbeek (waarin Aardgat gelegen is) en die van de Mene (waarnaar de zone
van het parkeergebouw afwatert). De kans dat Aardgat qua grondwatertoevoer negatief beïnvloed
wordt door het parkeergebouw is dus bijzonder klein. In functie van de bescherming van dichterbij
gelegen natuurwaarden moet de impact van de bemaling van de bouwput van het parkeergebouw
sowieso geminimaliseerd worden (zie milderende maatregelen).
Het kopgebouw van het parkeergebouw kan een bron van lichthinder zijn t.a.v. het natuurreservaat Aardgat, met name indien het om een vrij hoge toren zou gaan, zoals wordt gesuggereerd
vanuit het aspect beeld- en belevingswaarde (zie hoofdstuk mens-ruimtelijke aspecten). Maar gelet
op de relatief grote afstand (800 m) kan het volstaan om de lichtreclame bescheiden te houden en
de lichtverstrooiing vanuit de kantoren of woningen te beperken. Desgevallend kan langs de kant
van het natuurreservaat (NW) gewerkt worden met een (grotendeels) gesloten gevel.

5.6.6

Cumulatieve effecten en ontwikkelingsscenario’s
De in §2.4.2 opgelijste ontwikkelingsscenario’s zijn niet op directe wijze relevant voor de discipline
fauna en flora, omdat ze geen betrekking hebben op het plangebied zelf, noch relevante infrastructurele ingrepen inhouden in de directe omgeving van het plangebied die een effect zouden
kunnen hebben op de ecologische omstandigheden in het studiegebied.
De sluiting van de grote ring rond Tienen zou wel een significant indirect effect hebben op het
natuurreservaat Aardgat. De verkeersintensiteit op de nabije R27 zou erdoor met ca. 150% toenemen, wat overeenkomt met een toename van de geluidsemissie van het verkeer met ca. 4 dB(A).
Rekening houdend met het feit dat ook de spoorweg een relevant geluidsbron is t.h.v. het natuurreservaat, zou het geluidsniveau er met zo’n 3 dB(A) toenemen, en mogelijks boven de kritische
dremepel qua rustverstoring uitkomen.

5.6.7

Conclusies en milderende maatregelen
Het Masterplan zal, afhankelijk van het deelgebied, zowel tot biotoopverlies als –winst leiden. De
(potentiële) biotoopwinst zit in het “spoorpark” t.h.v. de huidige pendelparking en de Menevallei
doorheen bedrijventerrein Grijpenveld.
Biotoopverlies komt vooral voor in de boszone tussen Tramstraat en spoorweg (inplanting woonproject), en in mindere mate in veld Viaductstraat (idem). Vanuit de discipline fauna en flora wordt
het wenselijk geacht om de bestaande biodiversiteit in de spontaan ontwikkelende vegetatie
maximaal te behouden in deze drie zones. Nader ontwerpend onderzoek is nodig om na te gaan in
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Bron: advies ANB, 3 april 2012
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welke mate dit streefdoel compatibel is met een logische en verantwoorde inrichting van het
terrein. Ook de omvang van de werfzones moet zo beperkt mogelijk gehouden worden.
M.b.t. het deelgebied Tramstraat wordt alvast aangeraden om de nieuwe woongebouwen zo dicht
mogelijk bij de Tramstraat in te planten, zodat zo min mogelijk bos moet gerooid worden. Ook een
verhard fietspad doorheen de boszone achter de woningen langs wordt weinig wenselijk geacht.
De rol van fietsverbinding kan overigens perfect overgenomen worden door de Tramstraat zelf, die
verkeersluw wordt door het verdwijnen van de busstelplaats en het afsluiten van de straat aan de
kant van de Grijpenlaan. T.h.v. de voormalige tramloods kan de aansluiting gemaakt worden naar
het fietspad door het nieuw “spoorpark”, dat ingeplant wordt op de plaats van de huidige pendelparking.
Voor de nieuwe en her in te richten gebouwen moet bekeken worden in welke mate ze een bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van de biodiversiteit, b.v. via het voorzien van nestgelegenheid voor broedvogels.
Het rooien van bos en struweel in de velden Tramstraat en Viaductstraat impliceert, conform het
Bosdecreet, boscompensatie. Mogelijk te bebossen zones binnen het plangebied zijn de buffers
rond bedrijventerrein Grijpenveld of de akkerpercelen rond natuurreservaat Aardgat. Enkel indien
alle mogelijkheden “in natura” uitgepast zijn, mag gedacht worden aan financiële boscompensatie.
Omtrent boscompensatie werd tot op heden nog geen concrete visie uitgewerkt in het Masterplan.
Het Masterplan zal normaliter duidelijk positieve effecten hebben op het vlak van ecologische
connectiviteit, door de geplande aaneensluiting van de verschillende groenzones: natuurreservaat
Aardgat met het “spoorpark”, beide uiteinden van het “spoorpark” met elkaar t.h.v. het parkeergebouw, het “spoorpark” met de Getevallei, de boven- en de benedenloop van de Menevallei,…
Maar intensieve betreding in bepaalde zones, met name in het “spoorpark” t.h.v. het station, zal
het functioneren als ecologische verbinding aldaar sterk beperken. Bij de inrichting van de nieuwe
corridor tussen Aardgat en de Getevallei moeten geschikte inheemse soorten gekozen worden, om
de connectiviteit maximaal te verhogen.
Inzake rustverstoring t.h.v. waardevolle natuurelementen vormt het woonproject in de boszone
langs de Tramstraat het enige potentieel knelpunt, al wordt dit in belangrijke mate gecompenseerd
door het wegvallen van geluidsverstoring door busverkeer en ander doorgaand verkeer. Ook in
functie van rustverstoring kan de wenselijkheid in vraag gesteld worden van de geplande fietsverbinding doorheen de boszone. Ook een volwaardige fietsroute via de Billekensweg wordt niet
wenselijk geacht om rustverstoring t.h.v. het aanpalende natuurreservaat Aardgat maximaal te
beperken.
Verdroging van waardevolle vegetatie kan vermeden worden door het beperken van het aantal
ondergrondse bouwlagen van nabijgelegen planonderdelen, zodat geen langdurige bemaling nodig
is. Indien toch een diepe uitgraving wenselijk of noodzakelijk blijkt – b.v. bij het parkeergebouw –,
moet gewerkt worden met een gesloten bouwput en retourbemaling.
Lichthinder vanuit het kopgebouw van het parkeergebouw op natuurreservaat Aardgat dient maximaal beperkt te worden. Desgevallend kan het gebouw aan de kant van het natuurreservaat (NW)
voorzien worden van een (grotendeels) gesloten gevel.
In de aanlegfase moet de inname van ecologisch waardevolle percelen door werfzones maximaal
vermeden worden.
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5.7

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

5.7.1

Afbakening studiegebied
Het studiegebied voor de discipline betreft het plangebied, eventueel verruimd met het gebied
waarin de geplande ontwikkelingen een visuele impact kunnen hebben op haar omgeving.

5.7.2

Juridische en beleidsmatige context
Naast de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden uit hoofdstuk 3 zijn van toepassing:





Decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg (en wijzigingen) en decreet tot
bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten.
Decreet van 13 februari 2004 betreffende de erfgoedlandschappen.
Decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium (en
wijzigingen).
De bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium zijn
de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische monumenten die zich op hun
gronden bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor beschadiging en vernieling te
behoeden (het zgn. zorgplichtprincipe).
Erfgoedlandschappen zijn gebaseerd op ankerplaatsen, de meest waardevolle landschappen van
Vlaanderen, waarin een geheel van verschillende erfgoedelementen (naast landschappelijke ook
monumentale of archeologische) voorkomt. De ankerplaatsen werden geïnventariseerd in de Landschapsatlas.

5.7.3

Methodologie
Voor het beschrijven van de referentiesituatie werd gebruik gemaakt van volgende bronnen:






Landschapsatlas, met aanduiding/afbakening van traditionele landschappen, ankerplaatsen, relictzones, lijn- en puntrelicten;
Historische kaarten en website stad Tienen, i.f.v. de beschrijving van de cultuurhistorische
ontwikkeling van het gebied;
Databank van beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten;
Inventaris Bouwkundig Erfgoed (IOE);
Centrale Archeologische Inventaris (CAI) en informatie aangeleverd door PORTIVA (intergemeentelijke archeologische dienst van de regio Tienen).

De ingrepen die de landschappelijke situatie veranderen bestaan in essentie uit het toevoegen van
nieuwe elementen en het wijzigen of verwijderen van bestaande elementen. Het wijzigen van
elementen wordt onderverdeeld in wijzigingen met betrekking tot de toestand en functie enerzijds
en het voorkomen of uitzicht anderzijds.
De verschillende mogelijke effecten zijn gegroepeerd volgens de verschillende invalshoeken van de
discipline (landschap, erfgoed en perceptie).
Beoordelingscriteria met betrekking tot de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie kunnen nooit volledig uit kwantitatieve grootheden bestaan door de complexiteit en
het holistisch karakter van het studieobject. De beoordeling in de verschillende effectengroepen zal
daarom enerzijds steunen op objectieve criteriawaarden en anderzijds steunen op onderzoek met
betrekking tot invloed op omgevingsfactoren, perceptie en gedrag.
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Het landschapsbeeld wordt geïllustreerd aan de hand van fotomateriaal. De geplande gebouwen,
bufferzones,… kunnen een invloed uitoefenen op de transparantiegraad en de kijkafstand van het
omliggende landschap.
De te verwachten effecten op de intrinsieke waarde van het landschap, zowel binnen als buiten het
plangebied, als gevolg van de voorgenomen activiteit wordt onderzocht. Hieruit zal blijken of de
voorziene wijzigingen al dan niet verenigbaar zijn met de landschappelijke waarde van het gebied.
De beoordeling van de significantie gebeurt o.b.v. volgende onderverdeling:





Sterk significant: Verlies van landschapselementen, beïnvloeding van de integriteit op het
vlak van samenhang, structuur en functie op een dergelijke schaal dat het potentieel voor
het behoud/onderhoud van de karakteristieke landschapselementen verloren gaat.
Matig significant: Effecten op landschapselementen, beïnvloeding van de integriteit op het
vlak van samenhang, structuur en functie op een dergelijke schaal dat het potentieel voor
het behoud/onderhoud van de karakteristieke landschapselementen aangetast of
ondermijnd wordt.
Zwak significant: effecten op landschapselementen, beïnvloeding van de integriteit op het
vlak van samenhang, structuur en functie op een dergelijke schaal dat het potentieel voor
het behoud/onderhoud van de karakteristieke landschapselementen verminderd wordt.

Tabel 5-15 Beoordelingscriteria en significantiekader voor de milieudiscipline ‘landschap, bouwkundig erfgoed
en archeologie’
Effectgroep

Criterium

Impact op landschappe- Wijziging in landschappelijke
lijke structuren en
structuur (aantasting
perceptieve kenmerken landschapselementen,
barrièrevorming,…)
Impact op
Verdwijning of aantasting
erfgoedwaarde
cultuurhistorisch waardevolle
relicten / bouwkundig erfgoed

Impact op archeologie

Beeld- en belevingswaarde

5.7.4

Methodologie
Kwalitatieve beschrijving

Kwalitatieve beschrijving en
lokalisering op kaart van de
cultuurhistorisch waardevolle
relicten die door het plan
kunnen aangetast worden of
verdwijnen
Mogelijke aantasting of
Inschatting archeologische
vernietiging van archeo-logisch potentie gebied o.b.v. Centrale
patrimonium door
Archeologische Inventaris en
graafwerken
andere bronnen

Beoordeling significantie op
basis van
Omvang van de wijzigingen

Waarde van het te
verdwijnen/aan te tasten
erfgoed + mate van aantasting

Preventieve maatregelen:
eventueel archeologisch
vooronderzoek, indien nodig
gevolgd door archeologische
opgraving in een zo vroeg
mogelijk planstadium

Zie discipline mens – ruimtelijke en sociale aspecten

Bestaande toestand
Figuur 5-6 Situering van het plangebied t.o.v. de Landschapsatlas en het beschermd erfgoed

5.7.4.1

Landschappelijke structuur en perceptieve kenmerken
De oostelijke helft van het plangebied ligt volgens de Landschapsatlas niet in een afgebakend traditioneel landschap, maar in “stedelijke gebieden en havengebieden”. De westelijke helft behoort tot
het traditioneel landschap “Holle wegenland van Hoegaarden”, dat deel uitmaakt van de streek
Droog Haspengouw. Dit is een breedgolvend leemplateau dat ondiep versneden is, met akkerland
op de plateaus, kleine hoopdorpen op de plateauranden of in de valleien en grasland en bos in de
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valleien. Holle wegen en graften vormen de enige landschapselementen. In het “holle wegenland
van Hoegaarden” komen holle wegen nog opvallend meer voor dan in de rest van Droog Haspengouw. Het uiterste zuiden van het plangebied behoort tot het traditioneel landschap “Vallei van de
Grote en de Kleine Gete”, behorend tot de “Dijle-Gete-Demeras”.
In de Landschapsatlas worden zgn. Ankerplaatsen, Relictzones, Lijnrelicten en Puntrelicten aangeduid. Deze zijn de resp. vlak-, lijn- en puntvormige dragers van de landschappelijke structuur. De
belangrijkste eenheden zijn daarbij de Ankerplaatsen, zones die uitzonderlijk zijn inzake gaafheid,
representativiteit en/of uniciteit van hun landschappelijke kenmerken.
Er zijn geen ankerplaatsen in of nabij het plangebied. De relictzone R27006 “Getevallei met haar
beemden” ligt net ten zuiden van het plangebied, waarbij de R27 de noordgrens vormt. Twee puntrelicten liggen binnen het plangebied: de voormalige tramstelplaats van de Buurtspoorwegen
(P20351) en de Sint-Theobalduskapel aan de Mulkstraat (P20352).
Het plangebied bestaat ruimtelijk-landschappelijk uit twee duidelijk verschillende delen, van elkaar
gescheiden door de verhoogd gelegen spoorweg. Het deel ten NO van de spoorweg bestaat uit
dicht bebouwd stedelijk weefsel rond het station van Tienen, dat zonder onderbreking doorloopt in
de historische stadskern van Tienen. In het NW gaat de compacte stad over in lintbebouwing
(woningen en bedrijfsgebouwen) langs de Leuvenselaan.
Het deel van het plangebied ten zuiden van de spoorweg is veel schaarser bebouwd, en valt uiteen
in een aantal deelgebieden (van NW naar ZO):






Het landelijk open ruimtegebied rond de Kleinbeek, met natuurreservaat Aardgat en
hoeve Grijpenveld
De woonlinten langs de Grijpenwegstraat en de Tramstraat en de busstelplaats van De Lijn
Bedrijventerrein Grijpenveld
De woonlinten die uitwaaieren vanuit het Mulkplein en de verkaveling Nieuw-Overlaar
(wijk Mulk)
De vallei van de Grote Gete

Een zesde deelgebied wordt gevormd door een opgehoogd terrein langs de spoorweg (voormalig
rangeerstation), in het NW ingenomen door bos en struweel en in het ZO door de grote pendelparking aan de achterzijde van het station.
De R27 scheidt het plangebied van een groter open ruimtegebied dat zich tot aan de E40 uitstrekt.

Stationsplein met stationsgebouw (links)
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Leuvenselaan (gezien vanuit het NW)

NW open ruimtegebied met natuurreservaat Aardgat

Woonlint Tramstraat (links), busstelplaats en bebost
verhoogd terrein langs de spoorweg (rechts)

Grijpenlaan en bedrijventerrein Grijpenveld

Mulkplein (kruispunt Oorbeeksesteenweg-Groot OverlaarGetestraat-Mulkstraat-Biezenstraat)

Sluis in de Grote Gete ten zuiden van de Getestraat

5.7.4.2

Cultuurhistorische ontwikkeling 58
Gelegen in het vruchtbare Haspengouw, bevond zich reeds in de Romeinse tijd een nederzetting op
de plaats van de huidige stad Tienen. Deze Gallo-Romeinse vicus lag vermoedelijk op de site van
het huidig stationsplein. In de vroege middeleeuwen verschoof de bewoning naar de beter verdedigbare Sint-Germanusheuvel (huidige Veemarkt). Rond 1014 werd de Sint-Germanusheuvel voorzien van een eerste omwalling.
Door zijn strategische ligging nabij de grens met het prinsbisdom Luik en op de belangrijke handelsweg Brugge-Keulen, groeide Tienen al snel uit tot één van de belangrijkste steden van het her-

58

Bron: website Stad Tienen (www.tienen.be)
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togdom Brabant. Om de groei van de stad op te vangen werd in 1194 gestart met de aanleg van
een tweede omwalling, die een gebied van ca. 70 ha insloot. De zuidgrens werd daarbij gevormd
door de Borggracht, een aftakking van de Grote Gete die in 1230 werd gegraven op het tracé van
de huidige Moespikvest en Vinckenboschvest. De Gete liep aldus over ca. 1 km binnen de stadsmuren. Ook de nieuwe wijk rond de Dries (huidige Grote Markt) met de O.L.V.-ten-Poelkapel (later
–kerk) werd opgenomen in de stad.
Vanaf 1360 werd de stad Tienen nogmaals vergroot met een derde omwalling. Deze omvatte een
naar middeleeuwse normen zeer ruim gebied (ca. 275 ha) waarvan grote delen onbebouwd waren
de
en dit ook tot in de 19 eeuw zouden blijven. Het westelijk deel van deze omwalling liep door het
plangebied: ongeveer van het huidig busstation doorheen de grote pendelparking, langs de Mene,
over het Mulkplein (waar zich de Hoegaardse Poort bevond) en op het tracé van de Getestraat. De
de
straatnaam “Walstraat” verwijst naar deze voormalige omwalling. Eind 14 eeuw was Tienen
evenwel al over zijn economische top, en de daaropvolgende eeuwen werd het vanwege zijn
strategische ligging meermaals belegerd en verwoest. De derde omwalling was te ruim en daardoor moeilijk verdedigbaar.
de

Vanaf 1512 werd daarom overgegaan tot een inkrimping van de stad, waarbij de 13 eeuwse Borgde
gracht terug de zuidelijke stadsgrens werd. Aan de noordzijde bleven de 14 eeuwse vesten
(Albert-, Kabbeek- en Sliksteenvest) behouden. Aan de oostzijde werd in 1538 een “shortcut”
de
de
gemaakt tussen de 13 en 14 eeuwse omwalling (huidige Leopoldvest), en aan de westzijde werd
in 1596 een rechte verbinding gemaakt tussen de Gete en de Leuvensepoort (huidige Astridvest en
Goossensvest). Aldus ontstond binnen deze zgn. vierde omwalling een compacter stedelijk gebied
de
van ca. 130 ha. De 14 eeuwse omwalling bleef echter aan de west- en zuidzijde behouden, zoals
te zien is op de Ferrariskaart (ca. 1775).
In 1635 brandde het stadhuis op de Veemarkt af. Het nieuw stadhuis werd ingeplant op de Dries –
sindsdien Grote Markt – en de O.L.Vrouw-ten-Poelkerk aldaar werd vanaf dan de hoofdkerk van
Tienen, ten nadele van de oudere Sint-Germanuskerk. Tijdens de Oostenrijkse periode werd
begonnen met de aanleg van de grote steenwegen, o.a. naar Leuven (huidige N3) en Hoegaarden
en Geldenaken (huidige N221).

Uittreksel uit de Ferrariskaart (1771-1778)
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de

De economische heropstanding van Tienen vond plaats in de 19 eeuw. Een belangrijke factor
daarbij was de ontwikkeling van het spoorwegennet. De spoorweg Leuven-Tienen-Borgworm werd
reeds in 1838 in gebruik genomen, en in 1840 werd het station van Tienen gebouwd, het oudste
Belgische station dat nog in gebruik is. Tussen het station en de historische stad ontwikkelde zich
een nieuwe stadswijk, gecentreerd op de Vierde Lancierslaan.
de

Omdat ze de stedelijke ontwikkeling hinderden, werden de omwallingen afgebroken. De 16
de
eeuwse vesten werden omgevormd tot boulevards met herenhuizen, maar van de 14 eeuwse
aarden wallen is zelfs van het tracé quasi niets overgebleven. Het afbraakmateriaal van poorten en
muren werd gebruikt voor wegenaanleg en gebouwfunderingen; ook daar schiet niets van over. De
de
belangrijkste 19 eeuwse industriële ontwikkeling was de oprichting van de Tiense suikerfabriek
aan de zuidrand van de stad, tussen de twee voormalige omwallingen en vlakbij de spoorweg. Een
andere industriecluster ontstond ten NW van het station (Leuvenselaan/Zijdelingsestraat), met o.a.
het fabriekscomplex Société anonyme des ateliers de Construction J.J. Gilain.
ste

De belangrijkste 20 eeuwse ontwikkeling was de veralgemening van het autogebruik en de uitbouw van het (auto)wegennet. De E40 Brussel-Luik (oorspronkelijk E5) werd tussen 1969 en 1972
aangelegd door de “Intercommunale E5”. Deze maatschappij zorgde ook voor de verbindingswegen tussen de nieuwe autoweg en de stadscentra, waaronder de N29 in Tienen. Door de groei
van het autoverkeer verloren de Vesten hun residentieel karakter en werden ze omgevormd tot
een drukke ringweg. Om de Vesten te ontlasten werd vanaf de jaren ’80 een grotere ringweg
aangelegd aan de zuidzijde van Tienen, eerst het oostelijk deel tussen de N29 en de N3 richting
Sint-Truiden, vervolgens het westelijk deel naar de N3 richting Leuven.
ste

De tweede grote 20 eeuwse ontwikkeling was de explosieve groei van de residentiële woonwijken rond de steden en dorpen. In Tienen deed dit fenomeen zich vooral aan de noordzijde van
de stad voor. Aan de zuidwestzijde, in het plangebied, bleef dit beperkt tot de wijk Nieuw Overlaar.
Daarnaast trad lintbebouwing op langs het historisch wegennet (Mulkstraat, Viaductstraat, Oorbeekseweg, Grijpenwegstraat). Ook de industrie werd ruimte-extensiever en verhuisde grotendeels
naar de periferie. Na de aanleg van de R27 werd vanaf de jaren ’90 op de tot dan toe steeds
onbebouwd gebleven Wijngaardberg aldus het bedrijventerrein Grijpenveld ontwikkeld.

Uittreksel uit de topografische kaart van 1970
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Anderzijds werd ook bebouwing en infrastructuur afgebroken: de Gilainfabriek werd in 1967 afgebroken (en recent ook de aanpalende directeurswoning) en vervangen door een spoorweg-loods,
die later op haar beurt plaats ruimde voor de huidige winkelcluster (Colruyt, Brantano, Dreamland).
Het rangeerstation met zijn grote loodsen aan de zuidzijde van de spoorweg (nog te zien op de
kaart van 1970) werd ontmanteld, en deels ingenomen door de grote pendelparking. De rest van
het terrein verwilderde tot het huidige bos langs de Tramstraat.

5.7.4.3

Bouwkundig erfgoed
Binnen of in de onmiddellijke omgeving van het plangebied bevinden zich volgende beschermde
monumenten en landschappen (zie ook figuur 5-8):





Voormalig station en dienstwoning (monument), stelplaats (monument) en stationssite
Buurtspoorwegen (stadsgezicht) (13/11/1997): goed bewaard voorbeeld uit ca. 1912 van
een klein station van de Buurtspoorwegen, met oorspronkelijke stelplaatshal.
Huis Verlatstraat 10-12 (monument) en omgeving (stadsgezicht) (16/1/1987): mogelijk
17de eeuwse trapgevelwoning in traditionele bak- en zandsteenstijl, met 19de en 20ste
eeuwse aanpassingen, en aanpalend puntgevelgebouw.
‘Het spoorwegstation’ en ‘Het dienstgebouw van het station’ (monument) (19/06/2013)
‘‘De onmiddellijke omgeving van het spoorwegstation’ (stadsgezicht) (19/06/2013): Het
stationsgebouw vormt met het postgebouw en de omliggende gebouwen op het stationsplein een classicistisch geheel

Deze beschermde monumenten zijn uiteraard ook opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, naast een aantal niet beschermde gebouwen:



de

Sint-Theobalduskapel (Mulkstraat): éénbeukige gotische kapel uit de 16 eeuw (baksteen
op kwartsieten basement), binnenkort herbenut als depot van Portiva.
Sluis op de Grote Gete (Sint-Helenavest): sluis met bovenbouw in bak- en zandsteen.

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed is in Vlaams-Brabant zeer onvolledig, in de zin dat er
weinig of geen gebouwen van na ca. 1850 in zijn opgenomen. Onder meer volgende gebouwen
binnen het plangebied kunnen zeker als waardevol bouwkundig erfgoed beschouwd worden:




Het neoclassicistisch stationsgebouw, gebouwd in 1840 en daarmee het oudste Belgische
treinstation dat nog in gebruik is (het werd wel in verschillende stappen uitgebreid tussen
1883 en 1912, maar de stijl bleef behouden)
Het voormalig postgebouw aan het station
Een aantal Art Deco-woningen aan de Astridvest

Ook de voormalige directeurswoning van de Gilainfabriek (1847) aan de Grijpenwegstraat
had een zekere erfgoedwaarde, maar is inmiddels gesloopt door de eigenaar.
Net buiten het plangebied, aan de Astridvest, bevindt zich een beschermde Japanse Notenboom in
de tuin van het voormalig Augustijnenklooster (monument en stadsgezicht, 28/11/1999). In de
historische binnenstad van Tienen (binnen de Vesten) bevinden zich bijna 250 gebouwen die
opgenomen zijn in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.
Van de vroegere (aarden) stadsomwalling zijn weinig of geen concrete restanten overgebleven. De
de
de
16 eeuwse omwalling werd geslecht voor de aanleg van de Goossensvest en Astridvest. De 14
eeuwse omwalling kan nog bespeurd worden in de Getestraat, die als een “dijk” de Getevallei
doorsnijdt en in het bosje naast de Mene en de Biezenstraat. Tot voor kort was een vermoedelijk
deel van deze omwalling nog als talud te herkennen in de zone tussen de Grijpenlaan/Tramstraat
en de Walstraat. Deze zone werd echter recent opgespoten i.f.v. de vestiging van een nieuw bedrijf
op bedrijventerrein Grijpenveld.
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Voormalig station en dienstwoning Buurtspoorwegen,
Tramstraat

Trap- en puntgevelhuizen, Verlatstraat 10-12

Voormalige tramloods, Tramstraat/Grijpenlaan

Sluis op de Grote Gete, SintHelenavest

Stationsgebouw

Voormalig postgebouw aan het
station
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Sint-Theobalduskapel in de
Mulkstraat

Art Deco-woningen in de Astridvest

Voormalige directeurswoning
Gilainfabriek (recent gesloopt)

Tuin voormalig Augustijnenklooster met
beschermde Japanse notenboom
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5.7.4.4

Archeologisch erfgoed59
Analyse van eerder archeologisch veldonderzoek en andere waarnemingen geven aan dat het plangebied archeologische resten uit de Ijzertijd, een (deel van de) Gallo-Romeinse vicus en het zuidwestelijk deel van de omwalde middeleeuwse stad omvat.
Binnen het plangebied zijn volgende archeologische vindplaatsen gekend die zijn opgenomen in de
Centrale Archeologische Inventaris, versie juli 2011, in chronologische volgorde :


Vroege en late Ijzertijd:
o



Romeinse periode:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Nr. 143: zuidelijke periferie van de Gallo-Romeinse vicus;
Nr. 183: gebouwplattegronden en pottenbakkerij van de Gallo-Romeinse vicus;
Nrs 185 en 150780: gebouwplattegronden en heirbaan van de Gallo-Romeinse
vicus;
Nr. 237: gebouwplattegronden van de Gallo-Romeinse vicus;
Nr. 926: gebouwplattegrond, bronsgietersatelier, glasblazerij en smidse van de
Gallo-Romeinse vicus;
Nr. 3584: bouwmateriaal van de Gallo-Romeinse vicus;
Nr. 3615: gebouwplattegronden badgebouw en graanmagazijn, bronsgieterij,
beenbewerking en heirbaan van de Gallo-Romeinse vicus;
Nr. 3616: aardewerkconcentratie van de Gallo-Romeinse vicus;
Nr. 3613: tumulus van Avendoren;
Nr. 152661: tumulus van Grijpen;

Vroege en vnl. late middeleeuwen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Nr. 143: deel van een omgracht nederzettingsenclos;

Nr. 185: Merovingische graven;
Nrs 183, 926, 3615, 3630 en 152469: verdedigingstructuren van de zgn. derde
de
omwalling (14 eeuw)
Nr. 79: hoeve;
Nr. 143: baksteenovens en akkers;
Nr. 380: brouwerij;
Nr. 3712: watermolen;
Nr. 3627: Sint-Martinuskerk;
Nr. 5591: water-, slag- en moutmolen;
Nr. 150780: waterput;

Nieuwe Tijd:
o
o
o
o

Nr. 610: rechthoekige, donkere omtreksporen;
Nr. 645: cirkelvormige en rechthoekige omtreksporen;
Nr. 3383: Theobalduskapel;
Nr. 152603: verdedigingsstructuren van zgn. vierde omwalling.

Wat de archeologische potentie van het plangebied betreft, wordt op grond van historische informatie, cartografische bronnen, archiefstudie en eerdere archeologische onderzoeken de kans groot
geacht dat er nog meer archeologische waarden aanwezig zijn. De archeologische potentie is
echter wel afhankelijk van de verstoringsgraad en graafdiepte van de aanwezige bouw- en infrastructuurwerken evenals van eventuele reliëfswijzigingen in het verleden.
Het eigenlijke centrum van de Gallo-Romeinse vicus bevindt zich vermoedelijk onder de huidige
pendelparkings en onder/langs de Tramstraat, Zijdelingsestraat, Spikdorenstraat en Ijzerenweg-

59

Informatie aangeleverd door dhr. Tom Debruyne van PORTIVA
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straat. Overblijfselen van Merovingische graven zouden mogelijk terug te vinden zijn in de zone
tussen de huidige noordwestelijke pendelparking en de Leuvenselaan. De locatie en omvang van de
erbij horende nederzetting is anno 2011 nog niet bekend. Binnen de derde stadsomwalling kunnen
restanten van de voormalige verdedigingswerken, funderingen van bebouwing naast restanten van
ambachtelijke activiteiten, water- en beerputten en afvalkuilen uit de Middeleeuwen en Nieuwe
Tijd aangetroffen worden.

Uittreksel uit de CAI t.h.v. het plangebied (gekend archeologisch erfgoed, zonder aanduiding van
mogelijk aanwezig erfgoed)

5.7.5

Geplande toestand en effecten

5.7.5.1

Landschappelijke structuur en perceptieve kenmerken
Hierna zal de impact van het plan op de landschappelijke structuur en perceptieve kenmerken ingeschat worden per deelgebied/veld. In principe kan daarbij enkel het programma (§2.3) beoordeeld
worden, aangezien er nog geen concreet stedenbouwkundig ontwerp is. Maar een programma uitgedrukt in aantallen woningen, parkeerplaatsen of m² vloeroppervlakte is uiteraard moeilijk te
beoordelen op visuele criteria. Daarom wordt de beoordeling gebaseerd op het referentieontwerp,
met dien verstande dat dit een louter indicatieve invulling van het programma is.
Deelgebied Stationsknoop – veld Stationsplein: De visueel belangrijkste ingrepen in dit gebied zijn
de renovatie van het stationsgebouw (met volgens het referentieontwerp afbraak van de oostelijke
uitbreiding uit 1912) en het voormalig postgebouw, de nieuwbouw naast het postgebouw en de
herinrichting van de Vierde Lancierslaan (aanplanting laanbomen ?). Mits een goed stedenbouwkundig ontwerp kunnen de perceptieve effecten als zwak positief beoordeeld worden. Met name
t.h.v. de huidige kleine pendelparking naast het postgebouw kan de situatie er alleen maar op
vooruit gaan (zie foto). Dit geldt zeker ook voor het vervangen van de NW pendelparking door een
(kwalitatief) woonproject op de kop van het stationsplein (verdeeld over drie gebouwen volgens
het referentie-ontwerp). Haarbij wordt het stationsplein gesloten en kan het een volwaardige
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pleinallure krijgen. Ook qua landschappelijke structuur is dit een (zwak) positief effect. Het versterkt immers het typisch beeld van een (klein)stedelijke stationsbuurt.
Deelgebied Stationsknoop – veld Parkeergebouw: Hier wordt de grote pendelparking op maaiveld
vervangen door een meerlagig parkeergebouw met een kleinere footprint en door een zgn.
“spoorpark”, dat de bestaande groenzones langs de spoorweg ten NW en ZO van de parking met
elkaar verbindt. Gezien de lage landschappelijke kwaliteit van de huidige parking – op werkdagen
een “zee” van auto’s, daarbuiten een quasi lege asfaltvlakte – zal de omvorming tot park van het
grootste deel van het terrein een zwak tot matig positief effect hebben.
Maar het mag duidelijk zijn dat dit veld visueel sterk zal gedomineerd worden door het parkeergebouw. Het parkeergebouw wordt in het referentieontwerp weliswaar maximaal ingepast in de
bestaande topografie, gebruik makend van de sleuf of “holle weg” tussen de opgehoogde terreinen
van de spoorwegberm en het bedrijventerrein Grijpenveld, maar het blijft hoe dan ook een zeer
groot volume (150 x 65m en 2 tot 4 bouwlagen). Gezien de aard van de functie en de financiële
beperkingen zal het niet evident zijn om aan het parkeergebouw een hoge architecturale waarde te
geven, al wordt hier in het referentieontwerp wel een aanzet toe gegeven (zie referentiebeelden).
Ter compensatie van de beperkte visuele kwaliteit en het massieve karakter van het parkeergebouw, kan aan het kopgebouw wel een hoogkwalitatieve vormgeving gegeven worden. in het
referentieontwerp wordt ervoor gekozen om het kopgebouw te beperken tot 5 bouwlagen, grosso
modo op schaal van de bedrijfsgebouwen op het bedrijventerrein en de nieuwe “urban villa’s” aan
de Tramstraat. Maar daardoor blijft het kopgebouw lager dan dat het breed is, en behoudt het een
vrij plomp uitzicht. Er kan ook gekozen worden voor een hogere, slankere toren met een kleiner
grondoppervlak, die meer contrasteert met de omgevende bebouwing en een echte visuele baken
kan worden voor de stationsomgeving van Tienen. Afhankelijk van de vormgeving, kan het effect
van matig negatief tot matig positief uitvallen.
De “holle weg” waarin de Tramstraat loopt, is geen landschapshistorisch relict maar een relatief
recente “creatie” t.g.v. de ophoging van de spoorwegberm enerzijds en bedrijventerrein Grijpenveld anderzijds. De inname van een deel van deze “holle weg” door het parkeergebouw wordt dan
ook niet als een significant negatief effect beschouwd.
De eventuele uitbreiding van het parkeergebouw wordt voorzien op de plaats van de huidige LCIantenne, en heeft geen significante bijkomende landschappelijke effecten.
Deelgebied Tramstraat: Het verdwijnen van de busstelplaats zal een zwak positief effect hebben
qua landschappelijke structuur. De geparkeerde bussen zorgen immers voor een “verrommeling”
van het zowel historisch (oude tramsite) als natuurlijk (beboste spoorwegberm) karakter van het
gebied. M.b.t. het geplande woonproject kunnen nu nog geen uitspraken gedaan worden; de
beoordeling hangt af van de manier waarop de “urban villa’s” ruimtelijk ingepast worden in de
boszone en t.o.v. de historische gebouwen van de Buurtspoorwegen. In het referentieontwerp
wordt ervoor gekozen om vrij grote bouwvolumes (3 tot 5 bouwlagen) onder wisselende hoeken in
te planten langs de Tramstraat. Het is noodzakelijk om bij de verdere stedenbouwkundige en
architecturale uitwerking van nieuwe bebouwing in deze omgeving rekening te houden met de
schaal en het historisch lineair karakter van de tramsite. Afhankelijk van de concrete invulling van
het project kan het effect van zwak negatief tot zwak positief uitvallen.
Deelgebied Leuvenselaan – veld Zijdelingsestraat: De huidige detailhandelszone is vrij rommelig
gestructureerd. Een reorganisatie met een gezamenlijke centrale parking zal dus normaliter (zwak)
positieve perceptieve effecten hebben.
Deelgebied Grijpenveld: De (beperkte) ingrepen die hier gepland zijn, kunnen als zwak positief
beoordeeld worden: de herinrichting van de Grijpenlaan, met toevoeging van bomen, en de “vernatuurlijking” van de loop van de Mene doorheen het bedrijventerrein (zie ook hoofdstuk fauna en
flora).
Deelgebied Aardgat: Het Masterplan wijzigt niets aan de (hoge) landschappelijke waarde van dit
deelgebied.
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Deelgebied Gete: Het veld Viaductstraat wordt ingenomen door bos, struweel en weiland, waarin
het dierenasiel verscholen zit. De landschappelijke kwaliteit is beperkt, zeker aan de zijde van de
Viaductstraat (zie foto). De inplanting van woningen in een groene omgeving (met in het referentieontwerp b.v. een centraal parkje met vijver) kan als een zwak tot matig positief effect beoordeeld worden. In veld Grote Gete worden geen acties voorzien.
Algemeen gesteld heeft het Masterplan potentieel enkel (zwak tot matig) positieve effecten inzake
landschappelijke structuur en perceptieve kenmerken. Maar de concrete architecturale en
stedenbouwkundige uitwerking van het programma zal bepalen of dit potentieel er ook uitkomt. In
het “worst case” geval kunnen het parkeergebouw en het woonproject in de Tramstraat evenwel
een zeker negatief effect hebben op hun omgeving.

Kleine pendelparking naast het postgebouw, te vervangen
door nieuwbouw

Grote pendelparking achter het station op een werkdag

Impressie van de afmetingen van het parkeergebouw t.o.v. haar omgeving
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Referentiebeelden van het parkeergebouw

“Baanwinkellandschap” langs de Leuvenselaan t.h.v. nieuwe
busstelplaats

5.7.5.2

Struweel en “parking” langs de Viaductstraat.

Bouwkundig erfgoed
Het Masterplan voorziet fundamentele effecten op het beschermd landschap van de voormalige
stationssite van de Buurtspoorwegen, met de als monument beschermde gebouwen (station/
dienstgebouw en tramloods). Het verdwijnen van de busstelplaats kan als een (sterk) positief effect
beoordeeld worden, aangezien de geparkeerde bussen voor aanzienlijke visuele “vervuiling” van de
site zorgden.
Palend aan het beschermd stadsgezicht voorziet het plan een aantal nieuwe gebouwen (met tot 5
bouwlagen) in veld Tramstraat, en net ten oosten van de tramloods komt het grote parkeergebouw
met kopgebouw. Het stadsgezicht zelf en de zichtlijn tussen de twee beschermde gebouwen wordt
daarbij niet rechtstreeks aangetast, maar een belangrijke indirecte (visuele) impact zal er zeker zijn.
In welke mate de nieuwe bebouwing qua schaal en vormgeving moet aansluiten bij het historisch
karakter van de site, moet bepaald worden in overleg met alle bevoegde instanties.
Alhoewel de tramloods momenteel een solitair gebouw is, moet in het achterhoofd gehouden
worden dat dit gebouw tot voor enkele decennia grensde aan een rangeerstation met meerdere
grote loodsen (zie topokaart 1970 hieronder). In dat opzicht zijn nieuwe grote of hoge bouwvolumes in de omgeving niet per definitie strijdig met de erfgoedwaarde van de tramsite.
Daarbij moet evenwel een onderscheid gemaakt worden tussen de zone ten NW en ten ZO van de
tramloods (velden Stelplaats en Pendelparking). In veld Stelplaats bevindt zich niet alleen het
beschermd landschap zelf, maar ook een bestaand woonlint en de boszone tussen de Tramstraat
en de spoorweg (die deels zal gerooid worden). De draagkracht van deze omgeving is dus beperkt;
waardoor te grote en hoge bouwvolumes niet wenselijk zijn. Het is verder noodzakelijk om bij de
verdere stedenbouwkundige en architecturale uitwerking van nieuwe bebouwing in deze omgeving
rekening te houden met het historisch lineair karakter van de tramloods, de voormalige tramsporen en de site in zijn geheel. Afhankelijk van de vormgeving kan het effect op het bouwkundig
erfgoed van zwak negatief tot zwak positief variëren.
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Het veld Pendelparking bevindt zich in een zone ingesloten tussen het bedrijventerrein Grijpenveld
en de spoorweginfrastructuur met het station, en wordt momenteel grotendeels ingenomen door
een laagkwalitatieve asfaltvlakte. Ondanks haar nabijheid tot de beschermde tramloods kunnen
grote nieuwe bouwvolumes, zoals het parkeergebouw hier dus als beduidend minder storend
beoordeeld worden. Volgens het stadsontwerp (§2.3.2) zou het parkeergebouw zelf grotendeels
ingewerkt worden in de sleuf tussen het bedrijventerrein en de spoorwegberm, maar het kopgebouw steekt daar uiteraard bovenuit en heeft t.o.v. de tramloods een breed en massief voorkomen. Met een aangepaste vormgeving van het kopgebouw kan dit effect wellicht afgezwakt
worden. Afhankelijk van de vormgeving kan het effect op het bouwkundig erfgoed van zwak negatief tot zwak positief variëren.

Toestand 1970: tramloods naast rangeerstation met grote loodsen
Het Masterplan voorziet ook dat kleinschalige buurtgerelateerde functies (crèche, superette, jeugdhuis,…) worden ondergebracht in de beschermde tramloods (die nu als herstelplaats voor bussen
wordt gebruikt). Hierbij zal het gebouw, dat in een enigszins vervallen toestand verkeert, worden
gerenoveerd. Om een gepast evenwicht te vinden tussen het beschermd statuut en historisch
karakter van het gebouw enerzijds en de noden van de nieuwe functies en hedendaagse architecturale principes anderzijds, zal uitgebreid overleg tussen de betrokken instanties nodig zijn. Hetzelfde geldt m.b.t. de vormgeving van het nieuwe gebouw dat naast de tramloods voorzien wordt,
omdat deze te klein is voor alle geplande functies.
Het Masterplan voorziet in een renovatie van het stationsgebouw en het voormalig postgebouw,
wat zeker aangewezen is, aangezien deze gebouwen in vrij slechte staat verkeren. Zeer positief is
zeker ook het verwijderen van de fietsenstalling uit de voormalige inkomhal van het stationsgebouw, die vervolgens zijn oorspronkelijke functie terug kan krijgen. De inkorting van het stationsgebouw aan de oostzijde, die nodig is om plaats te maken van de nieuwbouw naast het postgebouw, kan zeker als positief beoordeeld worden, omdat het leidt tot het verwijderen van het
recentste deel van het gebouw (uitbreiding van 1912) met de laagste architecturale kwaliteit, en
het herstellen van de oorspronkelijke symmetrie van het stationsgebouw (zwak tot matig positief
effect). Het is aangewezen om een beperkt bouwhistorisch onderzoek uit te voeren, om uit te
maken hoeveel traveeën aan beide uiteinden van het gebouw best afgebroken worden om de symmetrie en bouwkundige waarde van het station te maximaliseren.
De renovatie van het (beschermd) station en het postgebouw moet uiteraard dusdanig uitgevoerd
worden, dat de historische en architecturale waarde van beide gebouwen niet aangetast wordt,
maar integendeel versterkt wordt.
De renovatie van het stationsgebouw en het postgebouw en de aanpalende nieuwbouw moeten
gekaderd worden in een algemene visie op het stationsplein en omgeving, waarbij de ensemblewaarde als classicistisch geheel zoveel mogelijk moet behouden en versterkt worden. Om de pleinsymmetrie te versterken moet het mogelijk gemaakt worden om op termijn een nieuwbouw in te
planten aan de NW zijde van het stationsplein. Dit vereist evenwel een volledige reorganisatie van
het busstation.
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Fietsenstalling in de voormalige inkomhal van het station

In slechte staat verkerend voormalig postgebouw

Aangezien de effectieve impact van alle deelprojecten in de stationsomgeving (deelgebieden
Stationsknoop en Tramstraat) op het bouwkundig erfgoed nog niet terdege kan ingeschat worden
bij gebrek aan een concreet stedenbouwkundig ontwerp – het stadsontwerp vormt hierbij slechts
een indicatief referentiekader – moeten alle toekomstige ontwerpen in de projectfase in detail
onderzocht en beoordeeld worden. De bestaande wetgeving m.b.t. onroerend erfgoed voorziet
hiertoe de nodige adviesinstrumenten.
Het Masterplan heeft geen significante directe of indirecte invloed op het ander waardevol bouwkundig erfgoed in en rond het plangebied (huizen in de Verlatstraat, Sint-Theobalduskapel, sluis op
de Gete, kloostertuin met Japanse notenboom,…).
De voorziene vijver in het binnengebied van de Viaductstraat kan in zekere zin beschouwd worden
als een reconstructie van de voormalige vijver, die gebruikt werd voor de waterbevoorrading van
de vroegere stoomtreinen, aan het zgn. “stationneke fiks”.

5.7.5.3

Archeologie
Terreinvergravingen in het kader van het Masterplan kunnen een directe impact hebben op eventueel aanwezig archeologisch erfgoed. Ingrepen zoals bemaling en werforganisatie kunnen dan
weer een indirect effect hebben op de bewaringstoestand van het eventueel aanwezig archeologisch erfgoed, respectievelijk door verdroging en compactie. Alle voorgenoemde effecten kunnen
de archeologische waarden beschadigen of vernielen.
Concreet zullen volgende planonderdelen vrijwel zeker een impact hebben op het gekend of vermoed archeologisch patrimonium:





Bij alle uitgravingen in de deelgebieden Stationsknoop en Tramstraat (het parkeergebouw,
ondergrondse delen van de woon- en kantoorprojecten, eventueel de ondergrondse
fietsenstalling) is directe aantasting (vernietiging) van relicten van de Gallo-Romeinse vicus
mogelijk.
De vermoedelijk diepe bemaling van de bouwput van het parkeergebouw kan ook een
indirecte impact (verdroging) hebben op de bewaringstoestand van deze relicten.
Het parkeergebouw en het woonproject op de kop van het stationsplein bevinden zich
de
wellicht deels op het tracé van de verdwenen 14 eeuwse omwalling. Aantasting van
relicten van de middeleeuwse stadskern zelf is weinig waarschijnlijk, aangezien de huidige
de
de
stationsomgeving weliswaar binnen de 14 eeuwse omwalling lag, maar tot in de 19
eeuw quasi onbebouwd is gebleven.

In deze deelzones kan het effect van het Masterplan op archeologie als matig tot sterk negatief
beoordeeld worden, in de rest van het plangebied als niet significant tot zwak negatief. Het alternatief scenario met een iets groter parkeergebouw heeft geen significant verschillende effecten.

227137
Plan-MER – PRUP Stationsomgeving Tienen

142 van 180

Bij het planologisch ontwerp van elk deelproject dient men aandacht te besteden aan alternatieven
die een minimale impact hebben op het archeologisch bodemarchief. Een hieraan gekoppelde
haalbaarheidsstudie met de diverse belanghebbende partijen is sterk aan te bevelen. Mogelijke
locatie- en uitvoeringsalternatieven en milderende maatregelen zijn:






5.7.6

inplanting van bouwwerken en nutsleidingen in archeologisch reeds verstoorde zones
uitgravingen zoveel mogelijk in oppervlakte beperken in zones met hoge archeologische
potentie
de diepte van de bouwwerken beperken tot een halve meter boven het hoogst gelegen
archeologisch niveau
verdroging t.g.v. bemaling van bouwputten vermijden door het toepassen van retourbemaling
het gebruik van rijplaten of het versmallen van de werkstrook bij ondiep (tot max. een
halve meter) liggende archeologische sites ter voorkoming van schade door diepe rijsporen.

Cumulatieve effecten en ontwikkelingsscenario’s
De in §2.4.2 opgelijste ontwikkelingsscenario’s zijn niet relevant voor de discipline landschap,
bouwkundig erfgoed en archeologie, omdat ze geen betrekking hebben op het plangebied zelf,
noch relevante infrastructurele ingrepen inhouden in de directe omgeving van het plangebied die
een effect zouden kunnen hebben op de landschappelijke of erfgoedwaarde van het plangebied.

5.7.7

Conclusies en milderende maatregelen
Inzake landschappelijke structuur en perceptieve kenmerken heeft het Masterplan potentieel vnl.
positieve effecten: verwaarloosde terreinen en gebouwen worden opgewaardeerd, terwijl er geen
significant verlies aan landschappelijke waarden optreedt. T.a.v. het bouwkundig erfgoed zijn de
effecten eveneens vnl. positief (verwijderen van de busstelplaats uit de beschermde voormalige
stationssite van de Buurtspoorwegen, renovatie/herbenutting van de tramloods, het treinstation
en het postgebouw).
Enig voorbehoud wordt gemaakt t.a.v. het woonproject in de Tramstraat. Er moet bijzonder zorg
gedragen worden een goede ruimtelijke inpassing van de woonvolumes in het bos/spoorpark en
vooral t.a.v. de het beschermd stadsgezicht van de voormalige tramsite. Een inplanting van de
volumes onder wisselende hoeken kan in vraag worden gesteld. Wat het kopgebouw van het
parkeergebouw betreft, zou een slankere maar hogere toren dan voorzien in het referentieontwerp als een echte baken kunnen fungeren voor de stationsomgeving van Tienen..
De renovatie van het stationsgebouw en het postgebouw en de aanpalende nieuwbouw moeten
gekaderd worden in een algemene visie op het stationsplein en omgeving, waarbij de ensemblewaarde als classicistisch geheel zoveel mogelijk moet behouden en versterkt worden. Om de pleinsymmetrie te versterken moet het mogelijk gemaakt worden om op termijn een nieuwbouw in te
planten aan de NW zijde van het stationsplein. Dit vereist evenwel een volledige reorganisatie van
het busstation.
Aangezien de effectieve impact van alle deelprojecten in de stationsomgeving (deelgebieden
Stationsknoop en Tramstraat) op het bouwkundig erfgoed nog niet terdege kan ingeschat worden
bij gebrek aan een concreet stedenbouwkundig ontwerp – het stadsontwerp vormt hierbij slechts
een indicatief referentiekader – moeten alle toekomstige ontwerpen in de projectfase in detail
onderzocht en beoordeeld worden. De bestaande wetgeving m.b.t. onroerend erfgoed voorziet
hiertoe de nodige adviesinstrumenten.
Significant negatieve effecten zijn te verwachten op vlak van archeologie, vooral t.a.v. de Gallode
Romeinse vicus en de 14 eeuwse stadsomwalling. Indien beschadiging of vernieling van het
potentieel archeologisch patrimonium niet te vermijden is voor de realisatie van het Masterplan,
dient men in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming een archeologisch vooronderzoek
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te laten uitvoeren. Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek zal de bevoegde administratie
uitmaken of er archeologiesparende bouwmaatregelen kunnen opgelegd worden of een archeologische opgraving noodzakelijk en gerechtvaardigd is. Voor het verloop van de procedures dient zo
snel mogelijk contact op te nemen met de Intergemeentelijke Archeologische Dienst PORTIVA
en/of het Agentschap Onroerend Erfgoed.
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5.8

Mens – Ruimtelijke en sociale aspecten

5.8.1

Afbakening studiegebied
Het studiegebied voor de discipline mens bestaat in principe uit drie schaalniveaus:




Microgebied: het plangebied zelf
Mesogebied: de zone binnen de directe invloedssfeer van het plangebied qua visuele
impact en hinder veroorzaakt door de planontwikkelingen
Macrogebied: de zone binnen de indirecte invloedssfeer van het plangebied, meer
bepaald t.g.v. het door het plan gegenereerde verkeer

Voor het macrogebied verwijzen we naar het hoofdstuk mens-mobiliteit. Het mesogebied kan
grosso modo gelijkgesteld worden aan het algemeen studiegebied dat geldt voor de meeste
disciplines (zie figuur 4-1), maar dit kan plaatselijk verruimd dienen te worden voor wat de visuele
impact (beeld- en belevingswaarde) betreft.

5.8.2

Juridische en beleidsmatige context
Voor de deeldiscipline Mens – ruimtelijke en sociale aspecten zijn als beleidsmatige context vooral
van belang:



Het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan van Tienen;
De afbakeningsstudie van het kleinstedelijk gebied Tienen.

Qua juridische bestemmingen geheel of gedeeltelijk valt het plangebied binnen het gewestplan
Tienen-Landen (KB 24/3/1978). Twee BPA’s hebben betrekking op een deel van het plangebied:
BPA Zijdelingsestraat (MB 19/6/1991) en BPA Molinet (MB 2/10/2001) (zie figuur 3-1).
Tienen maakt deel uit van de open ruimteregio Hageland. Binnen het plangebied bevindt zich geen
herbestemd agrarisch gebied, wel ten westen van de R27 (m.u.v. de vallei van de Mene) en ten
noorden van de Leuvenselaan. De Kleinbeekvallei (deelgebied Aardgat) maakt samen met de vallei
van de Mene ten westen van de R27 deel uit van het actiegebied “Vallei van de Molenbeek/Mene
en zijbeken”. Volgens het actieprogramma moet hiervoor op termijn een GRUP worden opgemaakt
voor “het versterken van de natuurwaarden en waterberging en de nadere uitwerking van de verweving van landbouw, natuur en bos in delen van de vallei”. Dit is evenwel geen actie op korte
termijn, en er moet afgestemd worden op het afbakeningsproces van het KSG Tienen.

5.8.3

Methodologie
Alle aspecten die rechtstreeks met het verkeer te maken hebben (bereikbaarheid, verkeersveiligheid, doorstroming) komen aan bod in het hoofdstuk mens-mobiliteit. Indirecte verkeerseffecten (hinder en gezondheidseffecten) worden wel in dit hoofdstuk behandeld.

Tabel 5-16 Beoordelingscriteria en significantiekader milieudiscipline mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Criterium
Methodologie
Beoordeling significantie op basis
van:
Bestemming
Compatibiliteit functies met
Kwalitatieve aftoetsing
Compatibel met bestemming
bestemming volgens
(ja/nee)
Indien relevant kwantitatieve
bestemmingsplan en
afweging (ruimtebalans)
Graad van eventuele
beleidsvisie(s)
zonevreemdheid
Gebruikswaarde
Winst / verlies aan economische Kwantitatieve afweging
Toename / afname aan
functies
(ruimtebalans)
economische waarde
Effectgroep

Functioneren activiteiten rond
plangebied
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Beeld- en
belevingswaarde

Wijziging van de perceptieve
kenmerken door de realisatie
van het plan en bijgevolg
wijziging van de
belevingswaarde

Kwalitatieve beschrijving van de
wijzigingen in de omgeving die
leiden tot een visuele impact +
beschrijving hoe hierdoor de
belevingswaarden kunnen wijzigen

Mate van visuele impact, mate
waarin de waarnemings- en
waarderingskenmerken worden
beïnvloed

Leefbaarheid en
woonkwaliteit

Effect op woningaanbod, voorzieningen en tewerkstelling

Kwalitatieve beschrijving

Omvang van sociale effecten

Kwantitatieve afweging van
immissieniveau (aan te leveren
vanuit disciplines geluid en lucht)

Indien relevant: % sterk gehinderden en % slaapverstoorden
o.b.v. dosis-respons-formules

Hinderbeleving en gezondheidseffecten (vnl.) t.g.v. geluids- en
luchtemissies van verkeer
Veiligheidsaspecten

5.8.4

Bestaande toestand

5.8.4.1

Bestemmingen en functies

Indien relevant: berekening van
dosis-respons-relaties geluid

De huidige planologische bestemming van de deelgebieden is als volgt (zie figuur 3-1; tenzij anders
vermeld gaat het om de gewestplanbestemming):


Deelgebied Stationsknoop: spoorweginfrastructuur (o.a. station) en pendelparkings =
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut; stationswijk = woongebied



Deelgebied Tramstraat: bos en busstelplaats = gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut; woonlinten Tramstraat en Grijpenwegstraat = landelijk woongebied



Deelgebied Leuvenselaan: hoek R27-N3 = agrarisch gebied; aanpalende bedrijvigheid =
zone voor ambachtelijke bedrijven; woningen = woongebied; kleinhandelszone Zijde60
lingsestraat = zone voor kleinhandel volgens BPA Zijdelingsestraat



Deelgebied Grijpenveld: bedrijventerrein (incl. woningen aan de Tramstraat en de Grijpenveldstraat) = “publieke bedrijvenzone”; bedrijf Affilips (Biezenstraat) = industriegebied;
bufferzones rond bedrijvigheid



Deelgebied Aardgat: natuurreservaat = natuurgebied; tussen natuurreservaat en R27 =
bufferzone; rest (incl. hoeve Grijpenveld) = agrarisch gebied (deels landschappelijk waardevol of van ecologisch belang)



Deelgebied Gete: wijk Mulk = woongebied; Getevallei = bufferzone; binnengebied Viaductstraat met dierenasiel = gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut; speelplein Martelarenplein = zone voor dagrecreatie

Alle bestaande functies kunnen als zone-eigen beschouwd worden, behalve de historische bewoning binnen bedrijventerrein Grijpenveld en het dierenasiel.
De stationswijk is een dicht bebouwde wijk. Langs het stationsplein en de Vierde Lanciersplein
komt vrij statige bebouwing voor, maar in de andere straten domineren kleinschalige arbeiderswoningen. Hier en daar komt (nog) kleinschalige bedrijvigheid voor. De stationswijk wordt van het
de
historisch stadscentrum van Tienen gescheiden door de 16 eeuwse Vesten (Goossensvest-Astridvest), en zet zich in NW richting lintvormig voort langs de Leuvenselaan. Langs deze steenweg
bevinden zich twee detailhandelsconcentraties: een cluster tussen Zijdelingsestraat en Grijpenwegstraat (Colruyt, Brantano, Dreamland,…) en enkele baanwinkels en KMO’s nabij het kruispunt met
de R27.

60

De voorgaande gewestplanbestemming was “industriegebied”.
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Wijk Mulk bestaat enerzijds uit een aantal historische woonlinten (Groot Overlaar, Mulkstraat,
Viaductstraat, Oorbeeksesteenweg en Biezenstraat) en anderzijds uit de residentiële verkaveling
Nieuw Overlaar. Langs de Getestraat komen enkele grotere handelszaken voor (Swatch, Eldi).
Bedrijventerrein Grijpenveld is een vrij recent bedrijventerrein met een oppervlakte van ca. 54 ha,
waarvan ca. 7 ha nog onbenutte interne en externe reservegronden. De ontwikkeling ervan was
gekoppeld aan de bouw van de R27(-west). Bedrijf Affilips, aan de Biezenstraat, en enkele andere
bestaande bedrijven werden geïncorporeerd in het nieuw bedrijventerrein. Het bedrijventerrein
wordt ontsloten naar de R27 via de Grijpenlaan. Het gebied wordt doorsneden door de Mene en is
gekenmerkt door een duidelijk merkbaar hoogteverschil tussen het noordelijk (Wijngaardberg) en
het zuidelijk deel.
Op enkele restpercelen binnen bedrijventerrein Grijpenveld en in de Getevallei na, beperkt professionele landbouw zich binnen het plangebied tot deelgebied Aardgat. Hier bevindt zich één landbouwbedrijfszetel, nl. hoeve Grijpenveld, die vrijwel alle landbouwgronden in dit deelgebied in
eigendom heeft.
De VLM stelde een landbouwtyperingskaart op waarin aan elk percelenblok, afgebakend op basis
van het wegennet en de grens van de agrarische gebieden volgens het gewestplan, een waardering
wordt gegeven, variërend tussen zeer laag en zeer hoog. De waardering per blok is het gewogen
gemiddelde van de waardering van alle individuele landbouwpercelen, vermenigvuldigd met het
oppervlakte-aandeel van de landbouwpercelen in de totale oppervlakte van het blok. De waardering per perceel is gebaseerd op volgende criteria:





bodemgeschiktheid voor zeven landbouwteelten: gras, akkerland, extensieve en intensieve groententeelt, glastuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij
bemestingsnorm (cfr. ligging in kwetsbare zone “natuur” of kwetsbare zone “water”)
perceelskenmerken (oppervlakte, huiskavel/veldkavel, hellingsgraad, afstand tot bedrijfszetel)
bedrijfskenmerken (hoofdinkomen uit landbouw of niet, leeftijd bedrijfsleider, versnippering bedrijfspercelen)

Uittreksel uit de landbouwtyperingskaart van VLM
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Zoals verwacht kon worden, heeft het grootste deel van het plangebied – en het kleinstedelijk
gebied Tienen als geheel – een zeer lage landbouwwaardering, aangezien er vrijwel geen landbouwpercelen voorkomen. Ook natuurreservaat Aardgat scoort laag, door het voorkomen van bos
en de strenge bemestingsnorm. Het landbouwgebied rond het natuurreservaat heeft een matige
landbouwwaardering, behalve de strook tussen Aardgat en de R27 (hoge landbouwwaardering).
Het landbouwgebied ten westen van de R27 scoort matig tot hoog, maar niet zeer hoog. De categorie “zeer hoog” komt vnl. ten noorden en zuidoosten van Tienen voor.

5.8.4.2

Beeld- en belevingswaarde
Het plangebied is uitgestrekt en zeer heterogeen, en de beeld- en belevingswaarde verschilt dan
ook sterk van deelgebied tot deelgebied.
De stationswijk omvat enerzijds enkele straten met statige bebouwing (stationsplein, Vierde Lancierslaan, Goossensvest, Astridvest), en anderzijds (zij)straten met eenvoudige arbeiderswoningen
(b.v. Ijzerenwegstraat). Het geheel geeft een vrij sterke indruk van “vergane glorie”. Ook het station
van Tienen zelf, en zeker het voormalig postgebouw zijn in redelijk verwaarloosde staat. Bij het
postgebouw wordt deze indruk nog versterkt door de aanpalende onverharde parking. De beelden belevingswaarde van de Vesten wordt duidelijk versterkt door de aanwezige laanbomen. Het
feit dat het stationsplein maar langs drie zijden bebouwd is – aan de NW zijde gaat het plein over in
het busstation en vervolgens in één van de pendelparkings – maakt dat het niet als een volwaardig
plein beleefd wordt. Het plein, het busstation en de pendelparking zijn wel op kwalitatieve wijze
(her)aangelegd.
Het beeld van de achterzijde van het station wordt volledig gedomineerd door de grote pendelparking. Op werkdagen is dit een opeenstapeling van auto’s, daarbuiten een quasi lege asfaltvlakte.
De parking ligt verhoogd t.o.v. de aanpalende Tramstraat. Omdat ook bedrijventerrein Grijpenveld
ten zuiden van deze weg opgehoogd werd, geeft de Tramstraat de valse indruk een holle weg te
zijn. Onmiddellijk ten zuiden van de pendelparking staat een rijtje van 6 arbeiderswoningen
volledig geïsoleerd in dit semi-industrieel landschap.
De intrinsiek vrij hoge beeldwaarde van de voormalige tramstelplaats, met stationsgebouw en
tramloods, wordt sterk verstoord door de geparkeerde bussen van de busstelplaats. De boszone
langs de spoorweg biedt een duidelijke meerwaarde voor het woonlint langs de Tramstraat.
De Leuvenselaan biedt buiten de bebouwde kom het typisch beeld van een Vlaamse steenweg, met
residentiële en commerciële lintbebouwing met beperkte beeld- en belevingswaarde. De detailhandelszone Zijdelingsestraat is weliswaar geen klassiek baanwinkellint, maar de weinig gestructureerde clustering van gebouwen en parkings geeft toch een vrij rommelige indruk.
Bedrijventerrein Grijpenveld is pas de laatste 20 jaar ontwikkeld en wordt gekenmerkt door
moderne bedrijfsgebouwen met een redelijk kwalitatieve vormgeving, met name langs de Grijpenlaan en de Walstraat. De ZO randzone, waar bestaande bedrijven en woningen in het nieuw terrein
werden geïntegreerd, vertoont logischerwijs een wat rommeliger karakter. Ook de onbebouwde
restpercelen verstoren het vrij gunstig beeld van het bedrijventerrein. Een opvallend kenmerk is
het duidelijk hoogteverschil tussen het N deel (Wijngaardberg) en Z deel van het bedrijventerrein.
Deelgebied Aardgat is een landelijk gebied, bestaande uit weilanden en akkers rond de boskern
gevormd door het gelijknamig natuurreservaat. Het deelgebied valt grosso modo samen met de
vallei van de Kleinbeek. De beeld- en belevingswaarde is hoog, ondanks de “omsingeling” door
verkeersinfrastructuren (R27, spoorweg) en bedrijventerrein Grijpenveld. Er is een duidelijk waarneembaar hoogteverschil tussen de Kleinbeekvallei en het bedrijventerrein op de Wijngaardberg.
De wijk Mulk in deelgebied Gete bestaat enerzijds uit vijf radiale historische woonlinten rond het
Mulkplein, met doorgaans vrij oude arbeiderswoningen in gesloten bebouwing (b.v. in de Viaductstraat), en anderzijds uit verkaveling Nieuw Overlaar met open bebouwing. Tussen de woonwijk en
de N29 bevindt zich de vallei van de Grote Gete.
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Vierde Lancierslaan

Ijzerenwegstraat

Station met stationsplein, open aan de NW zijde

Voormalig postgebouw en kleine pendelparking

Goossensvest

Grote pendelparking (achtergrond: station)

Vermeende holle weg (Tramstraat ten O van Grijpenlaan)

Rijtje van 6 zonevreemde woningen in bedrijventerrein

227137
Plan-MER – PRUP Stationsomgeving Tienen

149 van 180

Voormalige tramloods met daarachter busstelplaats

Tramstraat met woningen, bosje en voormalig tramstation

Commerciële lintbebouwing langs Leuvenselaan

Kleinhandelszone Zijdelingsestraat

Bedrijventerrein Grijpenveld

Braakliggend terrein hoek Walstraat-Grijpenlaan

Landelijk deelgebied Aardgat

Hoogteverschil tussen deelgebied Aardgat (Kleinbeekvallei)
en bedrijventerrein Grijpenveld
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Viaductstraat (wijk Mulk)

Fiets- en wandelpad in Getevallei

Het zuidelijk deel van deze vallei, t.h.v. Nieuw Overlaar, werd ingericht in functie van zachte
recreatie (parkaanleg met fiets- en wandelpad); in het deel ten noorden van de Getestraat is dit
(nog) niet het geval. Maar beide deelzones hebben een hoge beeld- en belevingswaarde, ondanks
de nabijheid van de N29.

5.8.4.3

Leefbaarheid en woonkwaliteit
Het totaal aantal inwoners of huishoudens van het plangebied is moeilijk exact te bepalen, omdat
de grenzen van de statistische sectoren – de statistische basiseenheden – niet samenvallen met die
61
van het plangebied. Bij benadering kan het aantal huishoudens als volgt ingeschat worden :





Stationswijk: ca. 600 huishoudens
Zuidzijde Leuvenselaan: ca. 150 huishoudens
Wijk Mulk: ca. 400 huishoudens
Grijpenwegstraat, Tramstraat en Grijpenveldstraat binnen bedrijventerrein Grijpenveld:
ca. 90 huishoudens.

Alles bij elkaar gaat het dus om ca. 1250 huishoudens, overeenkomend met 2500 à 3000 inwoners.
De leefbaarheid en woonkwaliteit in het plangebied wordt vnl. bepaald door de impact van het
verkeer (geluidshinder, luchtveronreiniging). Omdat binnen bedrijventerrein Grijpenveld weinig of
geen bedrijven voorkomen met belangrijke industriële of andere niet-verkeersemissies (zie hoofdstukken geluid en lucht), is de hieraan gekoppelde hinder ondergeschikt aan die van het verkeer.
Een uitzondering kan mogelijk gemaakt worden voor het 15-tal woningen binnen (Tramstraat, Grijpenveldstraat) of grenzend aan (Biezenstraat) het bedrijventerrein.
Blootstelling aan omgevingsgeluid kan leiden tot hinderbeleving en slaapverstoring. Echte gezondheidsrisico’s (hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk) treden normaliter pas op bij etmaalwaarden van 65 dB(A) of meer. Op basis van grootschalige enquêtes werd door TNO volgende
62
dosis-respons-formule opgesteld :
-4

-2

% ernstig gehinderden = 9,9868*10 *(Lden – 42)³ - 1,436*10 *(Lden – 42)² + 0,5118*(Lden – 42)
Het Lden-niveau is gekend voor het continu meetpunt in de Vierde Lancierslaan, waar het rond 68
dB(A) bedroeg (zie §5.2.4.2). Het Lden-niveau in de andere straten/meetpunten kan ingeschat
worden vanuit de plausibele veronderstelling dat de gemeten verschillen in LAeq tussen elk ambulant meetpunt en het continu meetpunt op dezelfde tijdstippen zich doorvertalen naar het Ldenniveau.
61

Dit gebeurt door per statistische sector te kijken welk aandeel van de bebouwde/bewoonde oppervlakte binnen de
grenzen van het plangebied vallen en het aantal huishoudens op basis daarvan te extrapoleren (en af te ronden).
62

Bron: Lokale gezondheidseffectscreening t.b.v. ruimtelijke ordening en milieu – Kwantificering van gezondheidseffecten,
Bureau Medische Milieukunde i.o.v. Ministerie VWS en VROM, 2002
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Uit de beschikbare geluidsdata blijkt dat de Leuvenselaan (hoge algemeen verkeersdruk) en de
Vierde Lancierslaan (zeer veel busverkeer) de meest kritische delen van het plangebied vormen, en
dat vertaalt zich ook in de bekomen hinderpercentages. De Lden-waarde van 68 dB(A) in de Vierde
Lancierslaan zou overeenkomen met ca. 20% ernstig gehinderden. In de Leuvenselaan kan dit
percentage nog iets hoger liggen.
Door de aanwezigheid van de busstelplaats ligt het hinderniveau in de Tramstraat wellicht niet
zoveel lager (ca. 15%). De woningen van Nieuw Overlaar en de Mulkstraat die gericht zijn op de
N29 halen Lden-waarden van 55 tot 60 dB(A) (6 à 10% ernstig gehinderden). Relatief “stille” delen
van het plangebied zijn Aardgat en de verkeersarme straten van de stationswijk en wijk Mulk.
Opvallend is de geringe invloed van de spoorweg op het geluids- en dus op het hinderniveau.
Treingeluid wordt sowieso over het algemeen als minder hinderlijk ervaren als wegverkeersgeluid
van eenzelfde Lden-niveau.
Met betrekking tot de potentiële gezondheidseffecten van luchtverontreiniging zijn geen dosisirespons-formules beschikbaar. Blootstelling aan hoge dosissen NO2 en fijn stof (PM10 en PM2,5)
kan leiden tot verlaagde longfunctie en een toename van luchtwegklachten. Fijn stof kan tevens
carcinogene stoffen bevatten. Er zijn geen eenduidige drempelwaarden, maar bij een ernstige overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen (zie hoofdstuk lucht) zijn gezondheidsrisico’s te verwachten. Op basis van de resultaten van het VMM-meetnet (zie hoofdstuk lucht) kan de luchtkwaliteit in
en rond Tienen als vrij goed beschouwd worden. Lokaal kan de luchtkwaliteit beduidend slechter
zijn onder invloed van verkeer, wat het geval is in zgn. “street canyons” (relatief smalle straten met
vnl. gesloten bebouwing) met veel verkeer (Leuvenselaan, Vierde Lancierslaan). De berekende
immissiewaarden voor NO2 zouden daar de Vlaremnorm (licht) overschrijden, maar die voor fijn
stof blijven nog steeds ruim onder de grenswaarden.
Inzake veiligheid signaleert de Dienst Veiligheidsrapportage (VR) dat zich binnen bedrijventerrein
63
Grijpenveld twee SEVESO-inrichtingen bevinden, nl. de bedrijven Affilips en Photovoltech .
Het NW deel van het plangebied (t.h.v. Aardgat) wordt doorsneden door een bovengrondse hoogspanningslijn van Elia (zie figuur 2-2). Daarnaast loopt er een ondergrondse hoogspanningskabel
langs de R27.

5.8.5

Geplande toestand en effecten

5.8.5.1

Bestemmingen en gebruikswaarde
De geplande functies passen op heel wat plaatsen niet binnen de actuele bestemmingen. Dit is
uiteraard één van de redenen tot het opmaken van een PRUP voor het plangebied. Het gaat vooral
om actuele zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut waarbinnen wonen, kantoren
en/of kleinhandel voorzien worden: op de NW kop van het stationsplein, achter het voormalig
postgebouw, in het kopgebouw van het nieuw parkeergebouw, tussen de Tramstraat en de spoorweg en in het binnengebied tussen de Viaductstraat en de Mulkstraat.
Desgewenst kan men de opmaak van het PRUP ook aangrijpen om de zonevreemde woningen
binnen bedrijventerrein Grijpenveld te “regulariseren”, en om de gewenste ecologische inrichting
van de Menevallei doorheen het terrein juridisch te verankeren.
Eén van de belangrijkste doelstellingen van het Masterplan is om de stationsomgeving van Tienen
beter te valoriseren. Qua gebruikswaarde zal het Masterplan in zijn geheel dus positieve effecten
hebben. Meer concreet per deelgebied/veld:


63

Deelgebied Stationsknoop – veld Stationsplein: Het stationsgebouw wordt gerenoveerd,
waarbij de centrale hal zijn oorspronkelijke functie terugkrijgt, en de fietsenstalling, die
daar eigenlijk niet thuishoort, sterk uitgebreid ondergebracht wordt in de aanpalende

Dit bedrijf heeft in 2012 haar activiteiten stopgezet.
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nieuwbouw. Het leegstaand voormalig postgebouw krijgt een nieuwe invulling. Aan beide
uiteinden van het stationsplein wordt nieuwbouw voorzien met woningen en kantoren.
De stationsomgeving wordt aldus verdicht en krijgt een multifunctioneler karakter (matig
positief effect).


Deelgebied Stationsknoop – veld Parkeergebouw: Door het vervangen van alle pendelparkings op maaiveld door een meerlaging parkeergebouw, wordt de oppervlakte veel
intensiever benut, wat nog versterkt wordt door het inbrengen van kantoor- en kleinhandelsfuncties in het kopgebouw. De vrijkomende ruimte van de grote pendelparking
wordt ingenomen door het “spoorpark”, dat een belangrijke sociale functie kan krijgen
(matig tot sterk positief effect). De eventuele uitbreiding van het parkeergebouw vervangt
een bestaande functie (de LCI-antenne) en heeft geen significant bijkomend effect.



Deelgebied Tramstraat: De ca. 80 voorziene woningen versterken de bestaande woonfunctie van de Tramstraat en de Grijpenwegstraat. De busstelplaats verdwijnt op deze
locatie, maar wordt vervangen door een grotere site aan de Leuvenselaan. De tramloods
zou ingevuld worden met buurtverzorgende functies (crèche, buurthuis,…), terwijl ze nu
enkel voor reparatie van bussen gebruikt wordt (zwak tot matig positief effect).



Deelgebied Leuvenselaan: De intensivering van detail-handelszone Zijdelingsestraat (ca.
50% uitbreiding van de vloeroppervlakte binnen dezelf-de terreinoppervlakte) houdt een
verhoging van de gebruikswaarde in (zwak positief effect).



Deelgebieden Grijpenveld en Aardgat: Hier wordt de gebruikswaarde niet op significante
64
wijze beïnvloed door het Masterplan .



Deelgebied Gete: De woonfunctie van wijk Mulk wordt verder versterkt door het invullen
van het binnengebied van de Viaductstraat (matig positief effect). Daar staat wel het
verdwijnen van het dierenasiel tegenover, maar indien deze functie een nieuwe locatie
zou krijgen binnen het plangebied (voorzien in veld Parkeergebouw), is het netto effect
uiteraard nul.

Wat specifiek de functie landbouw betreft, raakt het plan in principe niet aan de landbouwoppervlakte in deelgebied Aardgat, en dus ook niet aan de economische leefbaarheid van hoeve
Grijpenveld, die het merendeel van haar landbouwpercelen in dit gebied heeft. Wel zal er eventueel enige inname van landbouwpercelen optreden in de bufferzone rond het natuurreservaat in
het kader van boscompensatie (zie discipline fauna en flora).
Het binnengebied van de Viaductstraat is momenteel niet in gebruik voor professionele landbouw.
Bij de verdere invulling van bedrijventerrein Grijpenveld kunnen enkele resterende landbouwpercelen verloren gaan, maar dit staat los van het Masterplan.

5.8.5.2

Beeld- en belevingswaarde
De effecten van de verschillende onderdelen van het Masterplan qua beeld- en belevingswaarde
zullen uiteraard sterk afhangen van de concrete stedenbouwkundige en architecturale uitwerking
van de nieuwe gebouwen en het openbaar domein. Indicatief kan de beoordeling gebaseerd worden op het referentieontwerp.
Deelgebied Stationsknoop – veld Stationsplein: Enerzijds worden het stationsgebouw en het postgebouw, die in een enigszins vervallen staat verkeren, gerenoveerd. Anderzijds wordt kwalitatieve
nieuwbouw toegevoegd achter het postgebouw en op de NW kop van het stationsplein. Tevens
wordt de herinrichting voorzien van het stationsplein en van de Vierde Lancierslaan (volgens het
referentieontwerp o.a. met laanbomen). Door de nieuwbouw aan de NW zijde krijgt het stations-

64

De verdere invulling van de restruimte binnen bedrijventerrein Grijpenveld betekent wel een verhoging van de gebruikswaarde, maar kan niet als een effect van het Masterplan beschouwd worden.
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plein een sterker pleinkarakter, al blijft het nog altijd vrij langwerpig en asymmetrisch (matig positief effect).
De belevingswaarde voor de treingebruikers wordt op verschillende wijzen duidelijk verhoogd:




door het vervangen van de fietsenstalling in de stationshal – een duistere opeenstapeling
van fietsen – door een veel ruimere fietsparking in de nieuwbouw
door het herstellen van de onthaalfunctie van de centrale hal van het stationsgebouw
door de bredere en dus minder duistere voetgangerstunnel onder de sporen, die bovendien veel centraler komt te liggen.

Deelgebied Stationsknoop – veld Parkeergebouw: Hier wordt de grote pendelparking op maaiveld
vervangen door een meerlagig parkeergebouw met een veel kleinere footprint en door een zgn.
“spoorpark”, dat de bestaande groenzones langs de spoorweg ten NW en ZO van de parking met
elkaar verbindt. Gezien de lage landschappelijke kwaliteit van de huidige parking – op werkdagen
een “zee” van auto’s, daarbuiten een quasi lege asfaltvlakte – zal de omvorming tot park van het
grootste deel van het terrein een duidelijk positief effect zijn.
Maar de grootste impact zal uiteraard uitgaan van het parkeergebouw. Dit gebouw wordt in het
referentieontwerp weliswaar maximaal ingepast in de bestaande topografie, gebruik makend van
de sleuf of “holle weg” tussen de opgehoogde terreinen van de spoorwegberm en het bedrijventerrein Grijpenveld, maar het blijft hoe dan ook een zeer groot volume (150 x 65m en 2 tot 4 bouwlagen). Gezien de aard van de functie en de financiële beperkingen zal het niet evident zijn om aan
het parkeergebouw een hoge architecturale waarde te geven, al wordt hier in het referentieontwerp wel een aanzet toe gegeven (zie referentiebeelden).
Ter compensatie van de beperkte visuele kwaliteit en het massieve karakter van het parkeergebouw, kan aan het kopgebouw wel een hoogkwalitatieve vormgeving gegeven worden. In het
referentieontwerp wordt ervoor gekozen om het kopgebouw te beperken tot 5 bouwlagen, grosso
modo op schaal van de bedrijfsgebouwen op het bedrijventerrein en de nieuwe “urban villa’s” aan
de Tramstraat. Maar daardoor blijft het kopgebouw lager dan dat het breed is, en behoudt het een
vrij plomp uitzicht. Er kan ook gekozen worden voor een hogere, slankere toren met een kleiner
grondoppervlak, die meer contrasteert met de omgevende bebouwing en een echte visuele baken
kan worden voor de stationsomgeving van Tienen.
Deelgebied Tramstraat: Het verdwijnen van de busstelplaats kan zeker als een positief effect
beschouwd worden. De geparkeerde bussen zorgen immers voor een “verrommeling” van het
zowel historisch (historische gebouwen) als natuurlijk (beboste spoorwegberm) karakter van het
gebied. M.b.t. het geplande woonproject kunnen nu nog geen uitspraken gedaan worden; de beoordeling hangt af van de manier waarop de “urban villa’s” ruimtelijk ingepast worden in de boszone en t.o.v. de historische gebouwen van de Buurtspoorwegen (zwak negatief tot zwak positief
effect). In het referentieontwerp worden de bouwvolumes onder wisselende hoeken ingeplant
t.o.v. de Tramstraat en de voormalige tramsite, terwijl een lineaire, meer “geometrische” opstelling
wellicht meer wenselijk is, gezien het historisch lineair karakter van het gebied.
Deelgebied Leuvenselaan: De huidige detailhandelszone aan de Zijdelingsestraat is vrij rommelig
gestructureerd. Een reorganisatie met een gezamenlijke centrale parking zal de beeldwaarde
wellicht enigszins verhogen (zwak positief effect).
Deelgebied Grijpenveld: De (beperkte) ingrepen die hier gepland zijn, kunnen als positief beoordeeld worden: de herinrichting van de Grijpenlaan, met toevoeging van bomen, en de “vernatuurlijking” van de loop van de Mene doorheen het bedrijventerrein (zwak positief effect; zie ook
hoofdstuk fauna en flora).
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De huidige en impressie van de nieuwe voetgangerstunnel onder de sporen

Fietsenstalling in stationshal

Referentieontwerp nieuwbouw achter postgebouw

Referentiebeelden van het parkeergebouw

Omvang parkeergebouw t.o.v. omliggende bebouwing

Struweel en “parking” langs de Viaductstraat

Deelgebied Aardgat: Het Masterplan wijzigt niets aan de (hoge) beeld- en belevingswaarde van dit
deelgebied.
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Deelgebied Gete: Binnengebied Viaductstraat wordt ingenomen door bos, struweel en weiland,
waarin het dierenasiel verscholen zit. De beeld- en belevingskwaliteit is beperkt, zeker aan de zijde
van de Viaductstraat (zie foto). De inplanting van woningen in een groene omgeving (met in het
referentieontwerp b.v. een centraal parkje met vijver) kan als een zwak tot matig positief effect
beoordeeld worden.
Algemeen gesteld heeft het Masterplan potentieel enkel positieve effecten inzake beeld- en belevingswaarde. Maar de concrete architecturale en stedenbouwkundige uitwerking van het programma zal dus mee bepalen in welke mate dit potentieel er ook uitkomt.

5.8.5.3

Leefbaarheid en woonkwaliteit
Normaliter moeten nergens in het plangebied bestaande woningen verwijderd worden om de
geplande functies van het Masterplan mogelijk te maken.
De indirecte effecten, op het vlak van hinderbeleving en gezondheid, van het plan op de bestaande en nieuwe bewoning zijn potentieel beduidend groter dan de directe effecten van ruimteinname. Dit hangt vooral af van de verwachte evolutie van de verkeersintensiteit en –samenstelling
nabij bewoning.
In het hoofdstuk geluid wordt aangegeven dat in twee zones t.g.v. de verkeersgeneratie van het
plan een lichte toename van het Lden-niveau (met ca. 1 dB(A)) kan verwacht worden: in de Leuvenselaan en in de Grijpenlaan. T.h.v. de talrijke woningen langs de Leuvenselaan zou het reeds hoge
% ernstig gehinderden (ca. 21% in de huidige toestand) nog lichtjes toenemen tot ca. 23%. De
verkeerstoename in de Grijpenlaan heeft slechts impact op het rijtje van 6 woningen t.h.v. de
Tramstraat, en de geluidskwaliteit is hier sowieso veel beter, behalve tijdens de korte piekperiodes
bij het vol- en leeglopen van de pendelparking. Het % ernstig gehinderden zou ook in de toekomst
onder de 10% blijven. In de Tramstraat zou t.g.v. het verdwijnen van de busstelplaats en het afsluiten van de straat t.h.v. de Grijpenlaan het verkeersgeluid drastisch dalen. Het % ernstig gehinderden zou overeenkomstig zakken van meer dan 15% naar ca. 6%.
Logischerwijs zijn het ook deze drie wegsegmenten waar een significante impact inzake luchtkwaliteit te verwachten is. De verkeerstoename in de Leuvenselaan zou ervoor zorgen dat de NO2concentratie in het deel met gesloten bebouwing (het “street canyon”-gedeelte), die in de huidige
toestand reeds boven de Vlaremnorm zit, nog met zowat 10% zou toenemen. Voor fijn stof, dat
inzake gezondheid de belangrijkste parameter is, blijven de immissiewaarden echter ook in de
geplande situatie ver onder de normen. In de Grijpenlaan zijn de effecten van de verkeerstoename
beperkt – vooral door het open karakter van het gebied – en blijven alle parameters ver onder de
grenswaarden. In de Tramstraat zal de op zich reeds behoorlijke luchtkwaliteit nog verbeteren door
het verdwijnen van het busverkeer.
De mogelijke effecten, op vlak van lichthinder, van het plan op de bestaande en nieuwe bewoning
zijn niet significant. De bundeling van het parkeren in een parkeergebouw kan als matig positief
beoordeeld worden. De nieuwe woon- en kantoorgebouwen betekenen een beperkte toename van
mogelijke lichtuitstraling, maar die heeft geen impact op de leefbaarheid en woonkwaliteit van de
woningen in de omgeving. De hinder kan daarenboven sterk beperkt worden door maatregelen te
nemen op projectniveau (plaatsing eventuele lichtreclames, aard en locatie lichtarmaturen in
publieke ruimte,…)
De effecten op vlak van hinder en gezondheid kunnen globaal als volgt beoordeeld worden:






Leuvenselaan: matig negatief
Vierde Lancierslaan en andere straten stationswijk: niet significant tot zwak positief
Tramstraat (en Grijpenwegstraat): matig tot sterk positief
Grijpenlaan (kleine wooncluster): zwak negatief
Groot Overlaar en andere straten wijk Mulk: niet significant

Voor de nieuwe woonprojecten kan het volgende gesteld worden t.a.v. geluidshinder:
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Stationsplein (NW “kop”, postgebouw, nieuwbouw): huidig geluidsniveau is acceptabel en
zal nog verminderen door verdwijnen van de parkings aan de voorzijde van het station
Kopgebouw parkeergebouw: huidig geluidsniveau is acceptabel, behalve tijdens de (korte)
ochtend- en avondpieken, en zal licht maar niet significant toenemen (+0,9 dB(A)); bovendien zullen de (eventuele) woningen in het kopgebouw normaliter op de bovenste verdiepingen ingeplant worden, waar de geluidshinder t.g.v. verkeer het kleinst is
Tramstraat: huidig geluidsniveau is goed en zal nog met ca. 10 dB(A) afnemen door het
verdwijnen van de busstelplaats en het afsluiten van de straat t.h.v. de Grijpenlaan
Viaductstraat: huidig geluidsniveau is goed en zal quasi niet wijzigen t.g.v. het plan

De conclusies t.a.v. luchtkwaliteit zijn vergelijkbaar.
In de Tramstraat worden nieuwe woningen gepland in een zone met een gekende bodemverontreiniging (zie §5.4.5.3). Het eerder uitgevoerd oriënterend bodemonderzoek gaf weliswaar geen
aanleiding tot verdere stappen, maar de bodemverontreiniging blijft een aandachtspunt bij de uitvoering van het woonproject, gelet op de strengere bodemsaneringsnormen die gelden voor de
functie wonen in vergelijking met de normen voor de huidige bestemming openbaar nut. Bij de
overdracht van het terrein zal sowieso een nieuw bodemonderzoek moeten uitgevoerd worden.
Met betrekking tot het aspect veiligheid kan het volgende gesteld worden. Bedrijventerrein
Grijpenveld ligt weliswaar binnen de plangebied van het Masterplan, maar het op te maken PRUP
voorziet geen wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften van het bedrijventerrein, en
zeker geen bijkomende SEVESO-inrichtingen. Maar het plan voorziet wel nieuwe woonontwikkelingen in de directe omgeving van het bedrijventerrein (Tramstraat, Viaductstraat), die mogelijks
binnen de veiligheidscontour vallen van de bestaande SEVESO-inrichtingen of van mogelijke
nieuwe SEVESO-inrichtingen, die volgens de huidige voorschriften op het terrein kunnen toegelaten
worden.
Het Masterplan voorziet geen nieuwe bebouwing in de nabijheid van de hoogspanningslijn van Elia.
De voorgestelde aanpassingen aan de rotonde R27-Grijpenlaan hebben mogelijkerwijs effect op de
ondergrondse leiding langs de R27. Voor alle werken in de nabijheid van hoogspanningsleidingen
moet advies gevraagd worden aan Elia. Elia vraagt om de hoogspanningsinstallaties op te nemen in
het PRUP.
Inzake sociale veiligheid en doorwaadbaarheid heeft het plan zwak tot matig positieve effecten in
de omgeving van de spoorweg:




De meer centraal gelegen nieuwe voetgangerstunnel onder de spoorweg verbetert de
connectie tussen de voor- en achterzijde van het station, en de grotere breedte zorgt voor
een minder onveilig gevoel t.o.v. de huidige “spelonk”.
Het pleintje/parkje dat zal gecreëerd worden aan de achterzijde van het station zal een
duidelijke verbetering zijn t.o.v. de huidige “asfaltvlakte”.
Het fietspad doorheen het spoorpark verhoogt de doorwaadbaarheid van het gebied.

Het groot parkeergebouw vormt een potentieel knelpunt inzake sociale veiligheid (zwak tot matig
negatief effect). Door de buitenwanden van de parking in de mate van het mogelijke open te
werken (ook i.f.v. natuurlijke ventilatie) en gepaste verlichting kan dit knelpunt maximaal gereduceerd worden.

5.8.6

Cumulatieve effecten en ontwikkelingsscenario’s
De in §2.4.2 opgelijste ontwikkelingsscenario’s zijn niet relevant voor de aspecten bestemmingen,
gebruikswaarde en beeld- en belevingswaarde, omdat ze geen betrekking hebben op het plangebied zelf, noch relevante infrastructurele ingrepen inhouden in de directe omgeving van het
plangebied die een effect zouden kunnen hebben op de gebruiks- of de beeld- en belevingswaarde
van het plangebied.
De ontwikkelingsscenario’s zijn wel van invloed op het aspect leefbaarheid en woonkwaliteit.
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In het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tienen wordt ca. 50 ha bijkomend
regionaal bedrijventerrein voorzien op de site Soldatenveld, aan de oostzijde van Tienen. Zoals
aangegeven in het hoofdstuk mens-mobiliteit (in de modellen werd nog uitgegaan van 75 ha), zal
er weinig of geen interactie zijn tussen het ver-keer van dit bedrijventerrein, dat vnl. via de nieuwe
oostelijke ring, de R27-oost en de N29 wordt afgewikkeld, en het door het Masterplan
Stationsomgeving generereerde verkeer, dat zich vooral aan de westzijde van Tienen situeert. Het
enige wegsegment waar een relevant cumulatief effect verwacht wordt, is de N29 tussen de R27 en
de E40, maar hier bevindt zich quasi geen bewoning.
De geplande creatie van een kleinhandelszone van ca. 4 ha aan de noordzijde van de Leuvenselaan
heeft daarentegen wel aanzienlijke cumulatieve effecten met het Masterplan. De bijkomende kleinhandelsoppervlakte genereert wellicht ca. 2000 extra voertuigbewegingen op de Leuvenselaan, die
zoals gezegd reeds de weg met de hoogste geluids- en luchtimmissies van het plangebied is.
De geplande realisatie van de noordelijke grote ring rond Tienen – de doortrekking van de R27 van
de N3-oost (Sint-Truidensesteenweg) tot aan de N3-west (Leuvenselaan) – zal sterk positieve
verkeers- en dus ook hinder- en gezondheidseffecten hebben op de Vesten en de invalswegen van
Tienen-centrum, en dus ook op de Leuvenselaan, althans t.o.v. het referentiescenario 2020 (zie
§5.1.6). T.o.v. de huidige verkeersintensiteit zou er eerder sprake zijn van een status quo, maar
dankzij de technologische ontwikkeling van het wagenpark (stillere en schonere wagens) zou de
lucht- en geluidskwaliteit toch verbeteren. Gelet op het actueel reeds zeer kritisch geluidsniveau
t.h.v. de bewoning langs de Leuvenselaan wordt het dus zeer wenselijk geacht om de R27 volledig
te sluiten.

5.8.7

Conclusies en milderende maatregelen
Op het vlak van gebruikswaarde, beeld- en belevingswaarde en sociale veiligheid zal het Masterplan omzeggens enkel positieve effecten hebben.
Qua gebruikswaarde worden bestaande functies versterkt en verdicht, nieuwe, complementaire
functies ingeplant en onderbenutte terreinen en gebouwen (her)benut. Aan bestaande gebruikswaarden, b.v. de landbouwwaarde van deelgebied Aardgat, wordt niet of in zeer beperkte mate
geraakt. Normaliter moeten geen woningen verwijderd worden om de planonderdelen mogelijk te
maken.
Inzake beeld- en belevingswaarde zijn het renoveren van (enigszins) verwaarloosde gebouwen
(station, postgebouw, tramloods) en het bebouwen van functioneel on(der)benutte terreinen (parkings op maaiveld, struikgewas,…) als positieve effecten te beschouwen. De effecten zullen uiteraard vooral afhangen van de concrete stedenbouwkundige en architecturale uitwerking van de
gebouwen, pleinen en parkzones, en kunnen op heden nog niet in detail beoordeeld worden.
Gezien zijn omvang zal het parkeergebouw zeker de grootste visuele impact hebben. Er kan aangeraden worden om kopgedeelte slanker en hoger uit te voeren dan in het referentieontwerp, om
haar rol als nieuw visueel “baken” voor Tienen nog te versterken. Door het maximaal toelaten van
natuurlijk licht en een aangepaste verlichting moet het potentieel onveiligheidsgevoel in de parking
maximaal ingeperkt worden.
Op het vlak van leefbaarheid en woonkwaliteit kan aangesloten worden bij de aanbevelingen vanuit de disciplines geluid en lucht. Hierin wordt voorgesteld om de uitbreiding van kleinhandelszone
Zijdelingsestraat – de belangrijkste bron van bijkomend verkeer op de Leuvenselaan – slechts ten
dele en/of gefaseerd uit te voeren, b.v. pas op het moment dat de algemene luchtkwaliteit (achtergrondniveau) voldoende verbeterd is. Op termijn wordt de volledige sluiting van de grote ring van
Tienen zeer wenselijk geacht, omdat dit de verwachte autonome verkeerstoename op de Leuvenselaan volledig zou kunnen neutraliseren.
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6

Synthese, conclusies en aanbevelingen

6.1

Synthese van de milieueffecten en milderende maatregelen
In tabel 6-1 worden de milieueffecten en milderende maatregelen samengebracht voor de verschillende effectgroepen per MER-discipline. De beoordeling van de effecten gebeurt voor elk van de
aspecten per planonderdeel/deelgebied (veld) a.h.v. volgende indeling:
-3 :
-2 :
-1 :

sterk negatief
matig negatief
zwak negatief

+3 :
+2 :
+1 :

sterk positief
matig positief
zwak positief

0 : geen significant effect
Wat de milderende maatregelen betreft, wordt in de mate van het mogelijke gestreefd naar maatregelen die direct kunnen vertaald worden in het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP en/of qua uitvoering onder de verantwoordelijkheid vallen van de initiatiefnemers van het Masterplan. Daarnaast zijn er ook andere, zgn. flankerende maatregelen mogelijk,
maar deze behoren tot de bevoegdheid van andere actoren en zijn niet afdwingbaar in het kader
van het Masterplan zelf (in casu de sluiting van de R27).

6.2

Leemten in de kennis en monitoring
Een plan-MER vertrekt per definitie van een plan dat nog maar summier is uitgewerkt in
vergelijking met een project-MER. In het geval van het Masterplan voor de stationsomgeving van
Tienen werd er bovendien expliciet voor gekozen om geen uitgewerkt ontwerp op te maken, zodat
voldoende ruimte opgelaten wordt voor de creativiteit van de latere ontwerpers van de verschillende deelprojecten. Er is wel een referentieontwerp, maar dit is louter indicatief en werd ook in
die zin beoordeeld in het MER.
Voor werden ook heel wat leemten in de kennis vastgesteld inzake de effectieve huidige milieukwaliteit in het studiegebied als geheel of in specifieke deelgebieden. De belangrijkste leemte is het
gebrek aan kennis van de actuele bodem- en grondwatertoestand t.h.v. het gepland parkeergebouw. Voorts zijn er aanzienlijke onzekerheden m.b.t. de potentiële omvang van de effecten van
de planonderdelen, in het bijzonder m.b.t. mobiliteit (inschatting verkeersgeneratie en parkeerbehoefte, effecten van betalend parkeren,…). De meeste leemten konden opgevangen worden via
bepaalde aannames, kengetallen, vergelijking met gelijkaardige projecten,…, zodat kan gesteld ze
geen significante impact hadden op een adequate effectbeoordeling op planniveau.
Archeologisch vooronderzoek zal normaliter pas plaatsvinden tijdens of net voor de benodigde
graafwerken.

227137
Plan-MER – PRUP Stationsomgeving Tienen

159 van 180

Tabel 6-1 Overzicht van de beoordeling van de effecten per planonderdeel/deelgebied en milderende maatregelen
Discipline/ effectgroep

Discipline mens – mobiliteit
Ontsluiting en
bereikbaarheid
Verkeersintensiteit en
doorstroming
(cumulatieve effecten van
alle planonderdelen
samen)

Openbaar vervoer
Zwakke weggebruikers

Parkeren

Tijdelijke effecten in de
aanlegfase

Effect/deelaspect

Stationsplein

Parkeergebouw

Tramstraat

Hoek
R27-N3

Zijdelingsestraat

Grijpen
-veld

Aardgat

Viaduct
-straat

Grote
Gete

Effect “knippen” Tramstraat
Rotonde Grijpenlaan – R27

0

-1/-2

-1

0

0

-1

0

0

0

Kruispunt Grijpenwegstraat – N3

-3

-3

Milderende maatregelen
(resterend effect)

Bypassen voor rechtsafslaand verkeer (0/+1)
Op termijn (cfr. downgrading Vesten en sluiting grote ring):
lichtengeregeld kruispunt met bypassen
Verkeerslichten (beïnvloedbaar door chauffeurs van De Lijn)
+ linksafstrook op N3 (+1/+2) + toegang parking in Grijpenwegstraat zo ver mogelijk van N3

Kruispunt Zijdelingsestraat – N3
+2
Leuvenselaan
-1
R27, Grijpenlaan
0
Tramstraat, Grijpenwegstraat (ten Z van kleinhandelszone)
+2
Straten stationswijk
0/+1
Viaductstraat en andere straten wijk Mulk
0
Openbaar vervoersaanbod
0 (op termijn: +1/+2)
Routes openbaar vervoer
Verplaatsing busstelplaats: +1 (op termijn: +2)
Bereikbaarheid
Verbreding spoorwegtunnel/toegankelijk maken voor fietsers: +2
Fietspad door spoorpark (i.p.v. Tramstraat): +1

Voetgangersverbinding
station-Walstraat doorheen parkeergebouw
Veiligheid en comfort
Sterke toename aantal fietsenstallingen: +2
Veiligere kruising R27
Knippen Tramstraat + verplaatsen busstelplaats: +2
(buiten rotonde)
Fietspaden langs Grijpenlaan: +2
Mogelijkheden voorzien
voor verdere uitbreiding
fietsenstallingscapaciteit
Betaalparking >> sluikparkeren in omliggende woonstraten
-1/-2
Integratie exploitatie parking (tarieven) en parkeernormen in
overkoepelend parkeerbeleid stad Tienen
Op termijn: uitbreiding parkeergebouw
Tijdelijke vermindering parkeercapaciteit
-1/-2
Tijdelijke parking op busstelplaats (Tramstraat) (0/-1)
Tijdelijke fietsenstalling op NW pendelparking
Uitwerken “minder hinder”-plan
Werfverkeer
0
Werfroute parkeergebouw enkel via Grijpenlaan en R27
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Discipline/ effectgroep

Effect/deelaspect

Discipline geluid en trillingen
Geluid van geplande
Geluidskwaliteit in de
functies (verkeer)
omgeving

Discipline lucht
Luchtemissies van
geplande functies (verkeer)

Luchtkwaliteit in de
omgeving

Discipline bodem en grondwater
Bodem
Grondverzet
Bodemverontreiniging
Grondwater
Bemaling en zettingen

Stationsplein

Parkeergebouw

Tramstraat

Hoek
R27-N3

Zijdelingsestraat

Grijpen
-veld

Aardgat

Viaduct
-straat

Grote
Gete

Milderende maatregelen
(resterend effect)

Leuvenselaan
Vierde Lancierslaan (en straten stationswijk)
Tramstraat (en Grijpenwegstraat)
Grijpenlaan
Groot Overlaar (en straten Mulk)

-1
0
+3
-1
0

Beperking/fasering uitbreiding detailhandelszone (0/-1)
Volledige sluiting R27 tot aan Leuvenselaan
Beperking geluidsoverlast t.g.v. busverkeer in Vierde
Lancierslaan (onafhankelijk van Masterplan)

Leuvenselaan (“street canyon”-gedeelte)
Vierde Lancierslaan (en straten stationswijk)
Tramstraat (en Grijpenwegstraat)
Grijpenlaan (meest nabije woning)
Groot Overlaar (en straten Mulk)

-3
+1
+2
-2
0

Beperking/fasering uitbreiding detailhandelszone (-1/-2)
Ventilatie-inlaat woningen maximaal afwenden van
drukke verkeerswegen en in- en uitritten parking
Volledige sluiting R27 tot aan Leuvenselaan

-1
0
0

-1/-2
0
0/-2

0/-1
-1
0

0
0
0

0
-1
0

0
0
0

0
0
0

0/-1
0
0

0
0
0

Grondwaterstromingen
Discipline oppervlaktewater
Afwatering
Afwateringsstructuur
Structuurkwaliteit
waterlopen

0

0/-1

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
+2
(Mene)

0
0

0
0

Waterkwantiteit

Verhardingsgraad, overstromingsgevoeligheid

0

+2

-1/+1 (~
doorlat.
busstelplaats)

0

0/+1

0

0

0
+1
(Oude
Mene)
-1/-2

0

Waterkwaliteit

Afvalwaterproductie
(cumulatief)

Behoud berginscapaciteit
veld Viaductstraat (ev.
waterbergingsonderzoek) (0)
Toepassing Hemelwaterbesluit
Gescheiden riolering

0

0/-2

0

Boscompensatie (0)
Max. behoud ecologische
waarden in projectzones
Geen fietspad door boszone Tramstraat (0/-1)

Discipline fauna en flora
Ecologische kwaliteit

Biotoopverlies of -winst
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+1/+2

-2

0

0

0/+1
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Toepassing Vlarebo
Opvolging OVAM-dossiers
Beperking aantal ondergrondse bouwlagen of
retourbemaling (0)

Discipline/ effectgroep

Effect/deelaspect

Ecologische connectiviteit

Verlies aan connectiviteit

Verstoring

Verstoring door nieuwe
functies en verkeer
Verdroging door bemaling

Verdroging

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Landschappelijke
Landschappelijke structuren
structuren en perceptieve
Perceptieve kenmerken
kenmerken

Bouwkundig erfgoed

Impact op bouwkundig
erfgoed

Archeologie

Directe/indirecte aantasting
archeologisch patrimonium

Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Gebruikswaarde
Aantasting/versterking
functies
Beeld- en belevingswaarde
Verzwakking/versterking
beeld- en belevingswaarde,
visuele verstoring
Leefbaarheid en
woonkwaliteit

Inname van woningen
Hinder- en gezondheidseffecten van verkeer

Stationsplein

Parkeergebouw

Tramstraat

Hoek
R27-N3

Grijpen
-veld

Aardgat

Viaduct
-straat

Grote
Gete

+1/+2 (via aaneenschakeling spoorwegberm en beekvalleien)

0

0

+1

0

0

0

-1/-2

0

0

0

0/-2

0

0

0

0

0

0

0

+1
+1

+1/+2
-2/+2

+1
-1/+1

0
0

0
+1

0
+1

0
0

+1
+1/+2

0
0

+1/+2

-1/+1

-1/+1

0

-1/+1

0

0

0

0

-2/-3 (vooral t.a.v. gallode
romeinse vicus en 14
eeuwse omwalling)

0/-1
(~ locatie en diepte uitgravingen)

+2

+2/+3

+1/+2

0

+1

0

0

+2

0

+2

-2/+2

-1/+1

0

+1

+1

0

+1/+2

0

0

0

0

0
0
Leuvenselaan

Vierde Lancierslaan (en straten stationswijk)
Tramstraat (en Grijpenwegstraat)
Grijpenlaan

227137
Plan-MER – PRUP Stationsomgeving Tienen

Zijdelingsestraat

0
-2
0/+1
+2/+3
-1
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Milderende maatregelen
(resterend effect)
Werfzones buiten ecologisch waardevolle percelen (0)
Geschikte inheemse
soorten kiezen bij
inrichting corridor
Billekensweg niet omvormen tot fietsroute (0)
Beperking aantal ondergrondse bouwlagen of
retourbemaling (0)

Parkeergebouw: parkeergedeelte laag houden,
kopgebouw hoog en slank
(+2)
Inpassing woningen t.o.v.
beschermde tramsite (+1)
Bouwvrij houden zone
tussen tramstation en
tramloods (0)
Archeologisch
(voor)onderzoek (0/-1)

Viaductstraat: herlocalisatie dierenasiel
Parkeergebouw: parkeergedeelte laag houden,
kopgebouw hoog en slank
(+2)

0
0
0
Beperking/fasering uitbreiding detailhandelszone (0/-1)
Volledige sluiting R27 tot aan Leuvenselaan
Beperking geluidsoverlast t.g.v. busverkeer in Vierde
Lancierslaan (onafhankelijk van Masterplan)

Discipline/ effectgroep

Effect/deelaspect

Sociale veiligheid en
doorwaarbaarheid
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StaParTramHoek
tionskeerstraat
R27-N3
plein
gebouw
Groot Overlaar (en straten Mulk)
+1/+2
-1/-2
+1
0

Zijdelingsestraat

Grijpen
-veld

Aardgat

Viaduct
-straat

Grote
Gete

Milderende maatregelen
(resterend effect)

0

0

0

Maximaal natuurlijk licht
in parking

0
0

0
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6.3

Eindsynthese
De provincie Vlaams-Brabant, de stad Tienen, de NMBS Holding, het FSI en De Lijn lieten samen een Masterplan uitwerken voor de (ruime)
stationsomgeving van Tienen. Het plangebied van het masterplan wordt begrensd door de Leuvenselaan (N3), de Astridvest, de Goossensvest, de N29 en
de R27 (zuidelijke ring rond Tienen) en heeft een oppervlakte van ca. 220 ha. Het Masterplan schetst de ruimtelijk-economische reconversie- en
ontwikkelingsmogelijkheden van dit gebied in grote lijnen over een periode van 10 tot 15 jaar. Met de gepaste flexibiliteit kan deze visie inspelen op
veranderende situaties, (technische) kennis en inzichten. Het Masterplan zal juridisch vertaald worden in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan).
Het plangebied omvat verschillende deelgebieden en “velden”, waarbinnen volgende acties voor-zien worden:


Deelgebied Stationsknoop:
o Veld Stationsplein: modernisering stationsgebouw; vernieuwing postgebouw en nieuwbouw met woningen en kantoren; verhogen
toegankelijkheid perrons
o Veld Parkeergebouw: parkeergebouw voor 1650 wagens ter vervanging van de bestaande pendelparkings op maaiveld; kopgebouw met
kantoren, wonen en/of detailhandel; inrichting “spoorpark” met fietsenstalling; indien mogelijk inplan-ting dierenasiel (herlocalisatie
vanuit veld Viaductstraat)



Deelgebied Tramstraat: verdwijnen busstelplaats; ca. 80 wooneenheden in beboste zone tussen Tramstraat en spoorweg; inrichting boszone als
“spoorpark” met fietspad; knippen Tramstraat t.h.v. Grijpenlaan; renovatie tramloods + nieuwbouw voor buurtfuncties



Deelgebied Leuvenselaan:
65
o Veld Hoek R27-N3: geen ontwikkelingen gepland
o Veld Zijdelingsestraat: optimalisatie detailhandelszone met mogelijke uitbreiding van 8200 tot 12500 m²; ca. 40 wooneenheden op kop
van stationsplein



Deelgebied Grijpenveld: herinrichting Grijpenlaan met ev. aanpassing rotonde R27



Deelgebied Aardgat: geen ontwikkelingen gepland



Deelgebied Gete:
o Veld Viaductstraat: ca. 90 wooneenheden in binnengebied (na verwijdering dierenasiel); inrichting “spoorpark”; verplaatsing Oude
Mene; aanleg buffervijver
o Veld Grote Gete: geen ontwikkelingen gepland

65

De Lijn Vlaams-Brabant heeft aan de initiatiefnemer laten weten dat ze geen nieuwe busstelplaats wenst in te richting op deze site. Ook de alternatieve piste met een
gemengde economische ontwikkeling werd verlaten.
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Van deze acties werden de milieueffecten onderzocht, zowel individueel als cumulatief. Voorts werd ook rekening gehouden met de cumulatieve effecten
van volgende ontwikkelingsscenario’s:


Acties en projecten i.k.v. de afbakening van het KSG Tienen, in het bijzonder de ontwikke-ling van ca. 50 ha bijkomende oppervlakte regionaal
bedrijventerrein aan de oostzijde van Tienen (in de modellen werd nog uitgegaan van 75 ha) en van de grootschalige kleinhandelscluster aan de
Leuvenselaan nabij het kruis-punt met de R27



De geplande “downgrading” van de Vesten (van 2x2 naar 2x1 profiel) en doortrekking van de R27 aan de oostelijke en noordelijke zijde van het
kleinstedelijk gebied, tot aan de N223 (Aarschotsesteenweg).

De te verwachten milieueffecten en bijhorende milderende maatregelen worden hierna samen-gevat per milieudiscipline.
De effectbeoordeling heeft betrekking op het basisscenario, met een parkeergebouw van 1650 pp. Het alternatief scenario met een iets groter
parkeergebouw (1850 pp) zou een iets grotere verkeersgeneratie hebben, maar dit zou voor de verkeersgerelateerde disciplines mobiliteit, geluid en lucht
niet tot significante verschillen (scoreveranderingen) leiden t.o.v. het basis-scenario. Ook qua ruimtelijke effecten zijn er geen significante verschillen te
verwachten, aangezien de parking-uitbreiding de plaats zou innemen van een bestaand bouwvolume (de LCI-antenne).
De effectbeoordeling inzake mobiliteit geldt slechts voor een parkeergebouw met maximaal 1850 pp. Bij een nog grotere parkeercapaciteit is bijkomend
onderzoek nodig, maar gezien de huidige onzekerheid over de effectieve parkeervraag is het weinig zinvol om hier in dit plan-MER al op in te gaan.

6.3.1

Mens – mobiliteit
De mobiliteitseffecten van het Masterplan Stationsomgeving Tienen zijn verschillend naargelang het deelgebied:


In de stationswijk (tussen de spoorweg en de binnenstad van Tienen) is er een duidelijk positief netto-effect te verwachten: de verkeersafname
t.g.v. het verdwijnen van de ca. 375 parkeerplaatsen op de twee pendelparkings aan de voorkant van het station compen-seert ruimschoots het
bijkomend autoverkeer van de nieuwe ontwikkelingen (postgebouw en omgeving, kop van het stationsplein).



Ook in De Tramstraat en de Grijpenwegstraat (ten zuiden van het spoor) is een duidelijke verkeersafname te verwachten, door het “knippen” van
de Tramstraat richting Grijpen-laan en het verdwijnen van de busstelplaats van De Lijn; het verkeer van de ca. 80 bij-komende woningen weegt
hier zeker niet tegenop.



In de wijk Mulk (deelgebied Gete) zijn de effecten van het plan (ca. 90 bijkomende woningen) nagenoeg verwaarloosbaar.



De Grijpenlaan zal een duidelijke verkeerstoename kennen door de uitbreiding van de parkeercapaciteit van de pendelparking (van de huidige
1175 plaatsen op maaiveld naar 1650 plaatsen in het parkeergebouw), de geplande functies in het kopgebouw en de auto-nome ontwikkeling van
het bedrijventerrein. Dit zal maar gedeeltelijk gecompenseerd worden door het knippen van de Tramstraat. Het extra verkeer stelt op de
Grijpenlaan zelf normaliter geen doorstromingsproblemen, en omdat deze weg vrijwel onbebouwd is, stel-len zich evenmin
(verkeers)leefbaarheidsproblemen. Ook op de R27 zal het verkeer toe-nemen t.g.v. het plan, maar door de beperkte actuele verkeersintensiteit
en het ontbre-ken van bebouwing, stelt dit geen doorstromings- of leefbaarheidsproblemen. Dit alles is wel op voorwaarde dat de te verwachten
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fileproblemen t.h.v. de rotonde R27-Grijpenlaan worden opgelost d.m.v. twee bypassen: van de Grijpenlaan richting R27-west (i.f.v. avond-spits)
en van de R27-oost richting Grijpenlaan (i.f.v. ochtendspits). Maar dit biedt wellicht geen afdoende oplossing voor de verwachte toename van het
doorgaand verkeer op de R27 tegen 2020 (cfr. sluiting ring, programma KSG), zeker niet in combinatie met een uit-breiding van het
parkeergebouw tot b.v. 1850 pp. Daarom lijkt een omvorming van de rotonde tot een lichtengeregeld kruispunt (met aparte linksafstrook en
groenfase en by-passen voor rechts afslaand verkeer) op termijn noodzakelijk.


Door de spreiding van het gegenereerde verkeer kunnen de effecten van het plan op de rest van het Tienens wegennet en op de E40 als
verwaarloosbaar beschouwd worden.



Het deelgebied Leuvenselaan is het enige deel van het plangebied waar zich duidelijk negatieve effecten zouden kunnen voordoen. De
verkeersintensiteit op de N3 ten westen van de kleinhandelszone Zijdelingsestraat zal toenemen t.g.v. de geplande uitbreiding van de
kleinhandelszone Zijdelingsestraat (van 8200 naar 12500 m² vvo), de woonprojecten in de Tramstraat en op de kop van het stationsplein, en
verkeer dat omgeleid wordt door het “knippen” van de Tramstraat t.h.v. de Grijpenlaan. De N3 beschikt weliswaar nog over restcapaciteit, maar
de doorstroming moet zeker verbeterd worden, m.b. door het installeren van verkeerslichten – beïnvloedbaar door de buschauffeurs van De Lijn
66
– en een linksafstrook op het kruispunt met de Grijpenwegstraat . Dit laat toe om de toegang tot de kleinhandelszone te concentreren in deze
straat, en daardoor de Zijdelingsestraat (huidige toegang Colruyt) quasi volledig te ontlasten en de erftoegang van Brantano op de N3 te
supprimeren. Gezien de hoge bewoningsdichtheid is het sowieso wenselijk dat een sterke verkeers-toename in de Leuvenselaan vermeden wordt.
De toegang van de parking in de Grijpen-wegstraat dient zo ver mogelijk van het kruispunt met de N3 te worden ingeplant. Verder
mobiliteitsonderzoek m.b.t. de reorganisatie en uitbreiding van de kleinhandelszone is noodzakelijk in het kader van de vergunningenprocedure
voor dit deelproject.

Bij de effectbeoordeling van de stationsparking wordt ervan uitgegaan dat deze enerzijds volledig benut wordt, maar anderzijds niet voor bijkomend
sluikparkeren in de omgeving zorgt. De effecten van betalend parkeren op het gebruik van het parkeergebouw en van het parkeeraanbod in de omgeving
van het station zijn zeer moeilijk in te schatten. Om potentiële negatieve effecten (sluik-parkeren in de omliggende woonstraten) te vermijden/beperken,
is het noodzakelijk dat de exploitatie van het parkeergebouw wordt geïntegreerd in het overkoepelend parkeerbeleid van de stad Tienen.
In cumulatie met het Masterplan Stationsomgeving zal ook het deelplan Leuvenselaan van het PRUP Afbakening KSG Tienen, dat een reorganisatie en
verdichting voorziet van de kleinhandels-zone aan de noordzijde van de N3, voor veel extra verkeer zorgen. Het referentiescenario 2020 voorziet een
verkeerstoename op de Leuvenselaan tijdens de avondspits met ca. 60%. De volledige sluiting van de grote ring (en bijkomende circulatiemaatregelen) zou
daarentegen voor een status quo t.o.v. een huidige toestand kunnen zorgen en wordt dan ook i.f.v. het Masterplan zeer wense-lijk geacht. Maar gelet op
de momenteel nog beschikbare restcapaciteit op de N3, mag dit zeker niet als een randvoorwaarde t.a.v. het Masterplan worden beschouwd.

66

In de deelstudie “Haalbaarheid mobiliteit” van het Masterplan wordt voorgesteld om verkeerslichten te voorzien op het kruispunt van de Leuvenselaan met de Zijdelingsestraat i.p.v. dat met
de Grijpenwegstraat. Momenteel is het kruispunt met de Zijdelingsestraat inderdaad het meest problematisch, maar gelet op het feit dat alle in- en uitgaand verkeer van de kleinhandelszone in
de toekomst geconcentreerd wordt in de Grijpenwegstraat, is het logischer om de verkeerslichten op dat kruispunt te installeren. Bovendien is actueel het staduitwaarts verkeer het meest
problematisch, omdat het gehinderd wordt door de linksafbewegingen naar de Zijdelingsestraat en de Grijpenwegstraat. Bij plaatsing van verkeerslichten t.h.v. de Grijpenwegstraat kan het
kruispunt met de Zijdelingsestraat mee profiteren van de lichtenfasering, wat omgekeerd niet het geval zou zijn.
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Het knippen van de Tramstraat leidt tot aanzienlijke omrijfactoren voor bepaalde verkeersstromen. Maar omdat de Grijpenwegstraat en de Tramstraat
qua profiel absoluut niet geschikt zijn om aan-zienlijke verkeerstromen te verwerken, wordt deze maatregel toch positief beoordeeld.
Voor de zwakke weggebruikers kan het plan duidelijk positief beoordeeld worden. Volgende ele-menten verhogen het comfort en de veiligheid van
fietsers en voetgangers:






de verkeersontlasting van de stationswijk door het verdwijnen van de pendelparkings
de verplaatsing en verbreding van de tunnel onder het spoor aan het station, waardoor deze beter toegankelijk wordt voor voetgangers en
fietsers (weliswaar met de fiets aan de hand)
de uitbreiding en reorganisatie van het aanbod aan fietsenstallingen rond het station
de nieuwe fietsroute doorheen het “spoorpark” en via de Billekensweg
de geplande fietspaden langs de Grijpenlaan

Bijkomend kan een directe voetgangersverbinding gecreëerd worden tussen de bedrijvigheid in de Walstraat en het station doorheen het parkeergebouw,
dat de huidige barrière van de “holle weg” overbrugt.
Als negatieve punten staan daar de grotere verkeersdrukte in de Leuvenselaan (met aanliggende fietspaden) en t.h.v. de rotonde R27-Grijpenlaan
tegenover. Een nieuwe, veiligere kruising van de R27 met de fietsroute via de Grijpenwegstraat, los van de rotonde, is op termijn wenselijk. Voorts kan nu
reeds gesteld worden dat het voorziene aantal fietsenstallingen op langere termijn ontoe-rijkend zal zijn. Een uitbreiding van het aanbod zal echter
ruimtelijk weinig problemen stellen.
Wat het openbaar vervoer betreft, heeft het Masterplan geen directe impact op het OV-aanbod, maar stimuleert op diverse manieren wel het gebruik
van trein en bus, en kan dus op termijn leiden tot een uitbreiding van het OV-aanbod. De nodige maatregelen moeten getroffen worden voor een goede
doorstroming van het OV, in het bijzonder op de Leuvenselaan (lichtenregeling en –beïnvloeding). Het verlaten van de site aan de Tramstraat wordt
positief beoordeeld, gelet op de knelpunten op de route tussen deze site en het stationsplein (enkelrichtingtunneltje, kruispunt N3-Grijpenwegstraat).
Om potentiële negatieve effecten van het betalend maken van de parkeercapaciteit aan het station (sluikparkeren in de omliggende woonstraten) te
vermijden/beperken, is het zoals gezegd noodzakelijk dat de exploitatie van het parkeergebouw wordt geïntegreerd in het overkoepelend parkeerbeleid
van de stad Tienen. Inzake parkeercapaciteit kan vermoed worden dat de voorziene 1650 plaatsen reeds vrij snel ontoereikend zullen zijn. Een uitbreiding
van het parkeergebouw is evenwel mogelijk aan de ZO-zijde (op de plaats van de huidige LCI-antenne).
De nieuwe woon-, kantoor- en kleinhandelsfuncties in de stationsomgeving moeten “zelfvoorzie-nend” zijn inzake parkeerplaatsen, zodat ze geen extra
parkeerdruk genereren, maar in functie van een duurzaam parkeerbeleid kunnen en moeten er toch vrij strenge parkeernormen op toegepast worden.
Deze functies moeten ook over voldoende fietsenstallingen beschikken.
Of parkeernormen moeten opgenomen worden in de stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP wordt vanuit het plan-MER open gelaten. De
essentie is dat ze effectief geïmplementeerd worden, en geïntegreerd worden binnen het overkoepelend parkeerbeleid van de stad Tienen. In het kader
van een duurzaam parkeerbeleid is het noodzakelijk om – op zijn minst voor de stations-omgeving - het bestaand parkeerreglement te herzien.
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Voor de aanlegfase moet een minder hinderplan opgesteld worden, waarin o.a. de werfroutes vastgelegd worden, waarbij de Tramstraat, Walstraat of
Biezenstraat uitgesloten worden.

6.3.2

Geluid en trillingen
Aangezien verkeer de enige relevante geluidsemissiebron is van het Masterplan, liggen de conclu-sies voor de discipline geluid logischerwijs in de lijn van
die voor de discipline mens-mobiliteit:


In de stationswijk (tussen de spoorweg en de binnenstad van Tienen) is het effect van het verdwijnen van de pendelparkings aan de voorkant van
het station op het vlak van geluid te verwaarlozen. In de Vierde Lancierslaan is het actueel LAeq-niveau kritisch te noemen t.g.v. de piekgeluiden
van de talrijke buspassages. Los van het Masterplan is het wenselijk dat de geluidsoverlast t.g.v. busverkeer in de Vierde Lancierslaan beperkt
wordt.



Het “knippen” van de Tramstraat en het verdwijnen van de busstelplaats zorgt voor een sterke verbetering van de geluidskwaliteit in deze straat,
waar de bewoners van zowel de bestaande als de geplande woningen van zullen kunnen profiteren.



In de straten van de wijk Mulk zijn de effecten van het plan niet significant.



De verkeerstoename in de Grijpenlaan door de uitbreiding van de pendelparkingcapaci-teit is niet problematisch inzake geluidskwaliteit,
aangezien het gemiddeld geluidsniveau met maximaal (in een worst case-benadering) ca. 1,5 dB(A) zou toenemen (score -1) en buiten de
kortstondige piekperiodes ruim onder de richtwaarden blijft. Bovendien bevin-den zich hier slechts enkele woningen.



Zowel de huidige geluidskwaliteit als de verwachte immissietoename t.g.v. het Masterplan zijn kritisch voor de Leuvenselaan. Als milderende
maatregel kan voorgesteld worden om de uitbreiding van de kleinhandelszone – de belangrijkste bron van bijkomend verkeer – gefaseerd en/of
slechts gedeeltelijk uit te voeren. Volgens de timing van het Masterplan behoort de reorganisatie en uitbreiding van de kleinhandelszone sowieso
niet tot de prioritaire planonderdelen. Op termijn zou een volledige sluiting van de grote ring van Tienen, inclusief de “missing link” tussen de
N223 en de N3-west, wenselijk zijn, omdat dit de Leuvenselaan sterk zou ontlasten.

Algemeen kan dus gesteld worden dat de effecten van het Masterplan op de geluidskwaliteit in het plangebied maximaal zwak negatief zijn, en plaatselijk
(Tramstraat) zeer positief. Daarnaast zijn er een aantal knelpunten in de huidige situatie (Leuvenselaan, busverkeer Vierde Lancierslaan), die – los van het
Masterplan – aandacht verdienen.

6.3.3

Lucht
Aangezien verkeer de enige relevante luchtemissiebron is van het Masterplan, liggen de conclusies voor de discipline lucht logischerwijs in de lijn van die
voor de discipline mens-mobiliteit:


In de stationswijk (tussen de spoorweg en de binnenstad van Tienen) is er een (zwak) positief effect te verwachten door het verdwijnen van de
pendelparkings aan de voorkant van het station
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Het “knippen” van de Tramstraat en het verdwijnen van de busstelplaats zorgen voor een duidelijk positief effect in deze straat, waar de
bewoners van zowel de bestaande als de geplande woningen van zullen kunnen profiteren.



In de straten van de wijk Mulk zijn de effecten van het plan niet signficant.



De verkeerstoename in de Grijpenlaan door de uitbreiding van de pendelparkingcapaci-teit is niet problematisch inzake luchtkwaliteit, aangezien
de Vlaremnormen ruimschoots gerespecteerd worden en er slechts enkele woningen staan.



Zowel de huidige luchtkwaliteit als de verwachte immissietoename t.g.v. het Masterplan zijn kritisch voor de parameter NO2 in het “street
canyon”-gedeelte van de Leuvenselaan. Als milderende maatregel kan voorgesteld worden om de uitbreiding van de kleinhandels-zone – de
belangrijkste bron van bijkomend verkeer – pas uit te voeren op het moment dat de algemene luchtkwaliteit (achtergrondniveau) een voldoende
grote positieve evolu-tie kent. Volgens de timing van het Masterplan behoort de reorganisatie en uitbreiding van de kleinhandelszone sowieso
niet tot de prioritaire planonderdelen. Op lange termijn zou een volledige sluiting van de grote ring van Tienen, inclusief de “missing link” tussen
de N223 en de N3-west, wenselijk zijn, omdat dit de Leuvenselaan sterk zou ontlasten.

Voor alle geplande nieuwbouw en verbouwingen geldt dat gebruik gemaakt moet worden van energiezuinige bouwtechnieken. De inlaat van
ventilatievoorzieningen voor de nieuwe woningen moet maximaal afgewend worden van drukke verkeerswegen. Bij de eventuele appartementen in het
kopgebouw van het parkeergebouw dient deze eveneens op voldoende afstand van de in- en uitrit en de ventilatieuitlaten van het parkeergebouw
ingeplant te worden.

6.3.4

Bodem en grondwater
Normaliter worden i.k.v. de onderdelen van het Masterplan geen diepe uitgravingen voorzien, ook niet i.f.v. de bouw van het nieuw parkeergebouw.
Daardoor blijft het grondverzet relatief beperkt en is normaliter geen bemaling van de bouwput nodig.
Indien bij bepaalde planonderdelen toch diepe uitgravingen zouden plaatsvinden (twee of meer ondergrondse bouwlagen), waardoor de bouwput tot
(ver) onder de grondwatertafel reikt en bemaling noodzakelijk is, bestaat het risico op stabiliteitsproblemen voor de nabije bebouwing (t.g.v. zettingen)
en/of het aanzuigen van bestaande bodem- en grondwaterverontreinigingen. Om deze risico’s tot een minimum te beperken, moet in dat geval een
gesloten bouwput voorzien worden met diepwanden en retourbemaling.
Opvolging is aangewezen van de bodemverontreinigingsdossiers in of nabij de kleinhandelszone Zijdelingsestraat en, het woonproject Tramstraat (huidige
busstelplaats).
Bij afvoer en verwerking van grond en afbraakmateriaal moet per definitie voldaan worden aan de bepalingen van resp. de Vlarebo- en de Vlaremawetgeving.
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6.3.5

Oppervlaktewater
De geplande herinrichting van delen van de vallei van de Mene zal een positief effect hebben op de waterbergingscapaciteit en dus op de
overstromingsproblematiek. Bij de Mene zal er ook een verbetering van de structuurkwaliteit van de beek optreden. Dit laatste is ook mogelijk ingeval van
verlegging/herinrichting van de loop van de Oude Mene.
Bij de inrichting van het woonproject Viaductstraat, dat gelegen is in deels overstromingsgevoelig gebied, zal erover gewaakt moeten worden dat de
bergingscapaciteit van deze gebieden, ook na vergroting van de verharde oppervlakte, minstens behouden blijft. Het is aangewezen dat hiervoor een
gedetailleerd waterbergingsonderzoek uitgevoerd wordt op projectniveau. Indicatief kan gesteld worden dat de centrale, overstromingsgevoelige zone
onbebouwd moet blijven.
De totale verharde oppervlakte van het plangebied zal t.g.v. het Masterplan lichtjes afnemen (de mate waarin hangt af van het feit of men de huidige
busstelplaats al dan niet als verhard beschouwt en van de nieuwe locatie van het dierenasiel). Het netto verschil in verhardingsgraad op het niveau van het
plangebied zal echter sowieso verwaarloosbaar zijn. Voor alle geplande bouw-projecten is het Hemelwaterbesluit van toepassing, wat geen enkel
probleem zou mogen stellen, gezien de mogelijkheden op hergebruik (wonen, kantoren, kleinhandel) en de beschikbare ruimte voor infiltratie en/of
buffering (parkeergebouw).
De 600 à 700 inwonerequivalenten (IE) bijkomend huishoudelijk afvalwater die zouden geprodu-ceerd worden door de nieuwe woningen, kantoren en
kleinhandel, kunnen verwerkt worden door de RWZI van Tienen, mits afvoer via een volledig gescheiden rioleringsstelsel.

6.3.6

Fauna en flora
Het Masterplan zal, afhankelijk van het deelgebied, zowel tot biotoopverlies als –winst leiden. De (potentiële) biotoopwinst zit in het “spoorpark” t.h.v. de
huidige pendelparking en de Menevallei doorheen bedrijventerrein Grijpenveld.
Biotoopverlies komt vooral voor in de boszone tussen Tramstraat en spoorweg (inplanting woon-project), en in mindere mate in veld Viaductstraat (idem).
Vanuit de discipline fauna en flora wordt het wenselijk geacht om de bestaande biodiversiteit in de spontaan ontwikkelende vegetatie maximaal te
behouden in deze drie zones. Nader ontwerpend onderzoek is nodig om na te gaan in welke mate dit streefdoel compatibel is met een logische en
verantwoorde inrichting van het terrein. Ook de omvang van de werfzones moet zo beperkt mogelijk gehouden worden.
M.b.t. het deelgebied Tramstraat wordt alvast aangeraden om de nieuwe woongebouwen zo dicht mogelijk bij de Tramstraat in te planten, zodat zo min
mogelijk bos moet gerooid worden. Ook een verhard fietspad doorheen de boszone achter de woningen langs wordt weinig wenselijk geacht. De rol van
fietsverbinding kan overigens perfect overgenomen worden door de Tramstraat zelf, die verkeersluw wordt door het verdwijnen van de busstelplaats en
het afsluiten van de straat aan de kant van de Grijpenlaan. T.h.v. de voormalige tramloods kan de aansluiting gemaakt worden naar het fietspad door het
nieuw “spoorpark”, dat ingeplant wordt op de plaats van de huidige pendel-parking.
Voor de nieuwe en her in te richten gebouwen moet bekeken worden in welke mate ze een bijdra-ge kunnen leveren aan het verhogen van de
biodiversiteit, b.v. via het voorzien van nestgelegen-heid voor broedvogels.
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Het rooien van bos en struweel in de velden Tramstraat en Viaductstraat impliceert, conform het Bosdecreet, boscompensatie. Mogelijk te bebossen
zones binnen het plangebied zijn de buffers rond bedrijventerrein Grijpenveld of de akkerpercelen rond natuurreservaat Aardgat. Enkel indien alle
mogelijkheden “in natura” uitgepast zijn, mag gedacht worden aan financiële bos-compensatie. Omtrent boscompensatie werd tot op heden nog geen
concrete visie uitgewerkt in het Masterplan.
Het Masterplan zal normaliter duidelijk positieve effecten hebben op het vlak van ecologische connectiviteit, door de geplande aaneensluiting van de
verschillende groenzones: natuurreservaat Aardgat met het “spoorpark”, beide uiteinden van het “spoorpark” met elkaar t.h.v. het parkeer-gebouw, het
“spoorpark” met de Getevallei, de boven- en de benedenloop van de Menevallei,… Maar intensieve betreding in bepaalde zones, met name in het
“spoorpark” t.h.v. het station, zal het functioneren als ecologische verbinding aldaar sterk beperken. Bij de inrichting van de nieuwe corridor tussen
Aardgat en de Getevallei moeten geschikte inheemse soorten gekozen worden, om de connectiviteit maximaal te verhogen.
Inzake rustverstoring t.h.v. waardevolle natuurelementen vormt het woonproject in de boszone langs de Tramstraat het enige potentieel knelpunt, al
wordt dit in belangrijke mate gecompenseerd door het wegvallen van geluidsverstoring door busverkeer en ander doorgaand verkeer. Ook in functie van
rustverstoring kan de wenselijkheid in vraag gesteld worden van de geplande fiets-verbinding doorheen de boszone. Ook een volwaardige fietsroute via de
Billekensweg wordt niet wenselijk geacht om rustverstoring t.h.v. het aanpalende natuurreservaat Aardgat maximaal te beperken.
Verdroging van waardevolle vegetatie kan vermeden worden door het beperken van het aantal ondergrondse bouwlagen van nabijgelegen
planonderdelen, zodat geen langdurige bemaling nodig is. Indien toch een diepe uitgraving wenselijk of noodzakelijk blijkt – b.v. bij het parkeergebouw –,
moet gewerkt worden met een gesloten bouwput en retourbemaling.
Lichthinder vanuit het kopgebouw van het parkeergebouw op natuurreservaat Aardgat dient maxi-maal beperkt te worden. Desgevallend kan het gebouw
aan de kant van het natuurreservaat (NW) voorzien worden van een (grotendeels) gesloten gevel.
In de aanlegfase moet de inname van ecologisch waardevolle percelen door werfzones maximaal vermeden worden.

6.3.7

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Inzake landschappelijke structuur en perceptieve kenmerken heeft het Masterplan potentieel vnl. positieve effecten: verwaarloosde terreinen en
gebouwen worden opgewaardeerd, terwijl er geen significant verlies aan landschappelijke waarden optreedt. T.a.v. het bouwkundig erfgoed zijn de
effecten eveneens vnl. positief (verwijderen van de busstelplaats uit de beschermde voormalige stationssite van de Buurtspoorwegen,
renovatie/herbenutting van de tramloods, het treinstation en het postgebouw).
Enig voorbehoud wordt gemaakt t.a.v. het woonproject in de Tramstraat en de uitbreiding van de kleinhandelszone Zijdelingsestraat. Er moet bijzonder
zorg gedragen worden een goede ruimtelijke inpassing van de woonvolumes in het bos/spoorpark en vooral t.a.v. de het beschermd stads-gezicht van de
voormalige tramsite. Een inplanting van de volumes onder wisselende hoeken kan in vraag worden gesteld. Wat het kopgebouw van het parkeergebouw
betreft, zou een slankere maar hogere toren dan voorzien in het referentieontwerp als een echte baken kunnen fungeren voor de stationsomgeving van
Tienen, en tegelijk een kleinere visuele impact hebben op de beschermde tramloods.
De renovatie van het stationsgebouw en het postgebouw en de aanpalende nieuwbouw moeten gekaderd worden in een algemene visie op het
stationsplein en omgeving, waarbij de ensemble-waarde als classicistisch geheel zoveel mogelijk moet behouden en versterkt worden. Om de plein-
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symmetrie te versterken moet het mogelijk gemaakt worden om op termijn een nieuwbouw in te planten aan de NW zijde van het stationsplein. Dit
vereist evenwel een volledige reorganisatie van het busstation.
Aangezien de effectieve impact van alle deelprojecten in de stationsomgeving (deelgebieden Stationsknoop en Tramstraat) op het bouwkundig erfgoed
nog niet terdege kan ingeschat worden bij gebrek aan een concreet stedenbouwkundig ontwerp – het stadsontwerp vormt hierbij slechts een indicatief
referentiekader – moeten alle toekomstige ontwerpen in de projectfase in detail onderzocht en beoordeeld worden. De bestaande wetgeving m.b.t.
onroerend erfgoed voorziet hiertoe de nodige adviesinstrumenten.
de

Significant negatieve effecten zijn te verwachten op vlak van archeologie, vooral t.a.v. de Gallo-Romeinse vicus en de 14 eeuwse stadsomwalling. Indien
beschadiging of vernieling van het potentieel archeologisch patrimonium niet te vermijden is voor de realisatie van het Masterplan, dient men in een zo
vroeg mogelijk stadium van de planvorming een archeologisch vooronderzoek te laten uitvoeren. Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek zal de
bevoegde administratie uitmaken of er archeologiesparende bouwmaatregelen kunnen opgelegd worden of een archeolo-gische opgraving noodzakelijk
en gerechtvaardigd is. Voor het verloop van de procedures dient zo snel mogelijk contact op te nemen met de Intergemeentelijke Archeologische Dienst
PORTIVA en/of het Agentschap Onroerend Erfgoed.

6.3.8

Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Op het vlak van gebruikswaarde, beeld- en belevingswaarde en sociale veiligheid zal het Master-plan omzeggens enkel positieve effecten hebben.
Qua gebruikswaarde worden bestaande functies versterkt en verdicht, nieuwe, complementaire functies ingeplant en onderbenutte terreinen en
gebouwen (her)benut. Aan bestaande gebruiks-waarden, b.v. de landbouwwaarde van deelgebied Aardgat, wordt niet of in zeer beperkte mate geraakt.
Normaliter moeten geen woningen verwijderd worden om de planonderdelen mogelijk te maken.
Inzake beeld- en belevingswaarde zijn het renoveren van (enigszins) verwaarloosde gebouwen (station, postgebouw, tramloods) en het bebouwen van
functioneel on(der)benutte terreinen (par-kings op maaiveld, struikgewas,…) als positieve effecten te beschouwen. De effecten zullen uiter-aard vooral
afhangen van de concrete stedenbouwkundige en architecturale uitwerking van de gebouwen, pleinen en parkzones, en kunnen op heden nog niet in
detail beoordeeld worden. Gezien zijn omvang zal het parkeergebouw zeker de grootste visuele impact hebben. Er kan aan-geraden worden om
kopgedeelte slanker en hoger uit te voeren dan in het referentieontwerp, om haar rol als nieuw visueel “baken” voor Tienen nog te versterken. Door het
maximaal toelaten van natuurlijk licht en een aangepaste verlichting moet het potentieel onveiligheidsgevoel in de parking maximaal ingeperkt worden.
Op het vlak van leefbaarheid en woonkwaliteit kan aangesloten worden bij de aanbevelingen van-uit de disciplines geluid en lucht. Hierin wordt
voorgesteld om de uitbreiding van kleinhandelszone Zijdelingsestraat – de belangrijkste bron van bijkomend verkeer op de Leuvenselaan – slechts ten dele
en/of gefaseerd uit te voeren, b.v. pas op het moment dat de algemene luchtkwaliteit (achter-grondniveau) voldoende verbeterd is. Op lange termijn zou
een volledige sluiting van de grote ring van Tienen, inclusief de “missing link” tussen de N223 en de N3-west, wenselijk zijn, omdat dit de Leuvenselaan
sterk zou ontlasten. De mogelijke effecten, op vlak van lichthinder, van het plan op de bestaande en nieuwe bewoning zijn niet significant. Mogelijke
hinder kan daarenboven sterk beperkt worden door maatregelen te nemen op projectniveau.
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Eindconclusies

6.3.9

Er kan gesteld worden dat het Masterplan in hoofdzaak positieve effecten zal hebben, zowel inzake (verkeers)leefbaarheid in belangrijke delen van het
plangebied (stationswijk, Tramstraat), struc-tuurkwaliteit van de waterlopen, ecologische connectiviteit, landschappelijke structuren, bouwkun-dig
erfgoed, gebruikswaarde en beeld- en belevingswaarde.
Niettemin zijn er een aantal (potentieel) negatieve effecten die maximaal moeten vermeden worden door het toepassen van milderende maatregelen. Bij
deze milderende maatregelen wordt een onderscheid gemaakt tussen maatregelen die direct vertaald kunnen worden in het grafisch plan en/of de
voorschriften van het PRUP, maatregelen die van belang zijn voor het vervolgtraject (ontwerp, vergunningen) en flankerende maatregelen die tot de
bevoegdheid behoren van andere actoren dan de partners van het Masterplan.

Tabel 6-2 Overzicht milderende maatregelen









Maatregelen die vertaald
kunnen worden in het PRUP
Geen fietspad doorheen
waardevolle boszone Tramstraat
Voetgangersverbinding tussen
station en Walstraat doorheen
parkeergebouw
Bouwvrij houden zone tussen
tramstation en tramloods in
beschermd stadsgezicht
Indien mogelijk ruimte voor
boscompensatie voorzien
binnen plangebied
Mogelijkheid tot uitbreiding
parkeergebouw en fietsenstallingen voorzien
Toegang parking kleinhandelszone in Grijpenwegstraat zo
ver mogelijk van N3 inplanten
Zone voor herlocalisatie
dierenasiel voorzien
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Maatregelen op te nemen in de ontwerpen vergunningenfase
 Beperking/fasering uitbreiding
kleinhandelszone Zijdelingsestraat +
verder mobiliteitsonderzoek
 Parkeergebouw: beperking bouwdiepte
of toepassing retourbemaling op
bouwput
 Specifieke aandacht aan vormgeving
kopgebouw als “baken” voor Tienen
 Maximaal natuurlijk licht toelaten in
parking
 Woonproject Viaductstraat en nieuwe
busstelplaats: garanderen bergingscapaciteit (waterbergingsonderzoek, af
te stemmen op ecologische inrichting)
 Gescheiden rioleringsstelsel
 Integratie/maximaal behoud ecologische
waarden in ontwerp “spoorpark” (met
geschikte inheemse soorten), woonprojecten Tramstraat en Viaductstraat
 Fysieke en/of financiële boscompensatie
 Landschappelijke inpassing woonproject
Tramstraat t.a.v. beschermd
stadsgezicht
 Opmaak visie op stationsplein i.f.v. versterking ensemblewaarde

Flankerende maatregelen uit te
voeren door andere actoren
 Voorzien bypassen op rotonde
R27-Grijpenlaan
 Veiligere kruising R27 voor
fietsers (buiten rotonde)
 Plaatsen verkeerslichten
(beïnvloedbaar door chauffeurs
van De Lijn) + linksafstrook op
kpt Leuvenselaan-Grijpenwegstraat
 Integratie exploitatie parkeergebouw en parkeernormen in
overkoepelend parkeerbeleid
stad Tienen (met herziening
huidig parkeerreglement)
 Beperking geluidsoverlast t.g.v.
busverkeer in Vierde Lancierslaan (onafhankelijk van
Masterplan)
 Op termijn: volledige sluiting
R27 tot aan N3-west +
omvorming rotonde R27Grijpenlaan tot lichtengeregeld
kruispunt (met bypassen)
 Billekensweg (aan natuurgebied Aardgat) niet omvormen
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 Uitvoeren archeologisch
(voor)onderzoek
 Ventilatie-inlaat woningen maximaal
afwenden van drukke verkeerswegen en
in- en uitritten parking
 Uitwerking en toepassing “minder
hinder”-plan tijdens de aanlegfase (met
tijdelijke parkings en fietsenstallingen)
 Werfroute parkeergebouw enkel via
Grijpenlaan en R27
 Werfzones buiten ecologisch waardevolle percelen
 Beperking lichthinder door aandacht
voor plaatsing lichtreclames en
lichtarmaturen in publieke ruimte.
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7

Verklarende woordenlijst en afkortingen

Alternatief

Een andere keuzemogelijkheid, beantwoordend aan de doelstelling van het project,
omvattende: realisatie-, locatie- en uitvoeringsalternatief.

Bemaling

Afpomping van water om het grondwaterniveau plaatselijk te verlagen zodat werken in
droge grond kunnen uitgevoerd worden.

BEO

Boorgat Energie Opslag; d.i. Koude en warmte opslag in de grond.

Bodemprofiel

Verticale bodemdoorsnede waarin de opbouw en de ontwikkeling van de bodem
waarneembaar is.

Bodemverdichting

Samenpersen en dichter maken van de bodem.

BPA

Bijzonder Plan van Aanleg.

BS

Belgisch Staatsblad.

CO/CO2

Koolstofmonoxide/koolstofdioxide.

Detailhandel of retail

handel met een bovenlokale invloedssfeer waarin de meerderheid van de bruto beschikbare verkoopsoppervlakte gebruikt wordt voor handelszaken met een minimale commerciële oppervlakte van 3.000 m².

Discipline

Milieuaspect dat in het kader van milieu-effectrapportage onderzocht wordt, door de
regelgeving vastgelegd als de disciplines 'mens', 'fauna en flora', 'bodem', 'water', 'lucht',
'licht, warmte en straling', 'geluid en trillingen', 'klimaat', ‘monumenten en landschappen
en materiële goederen'.

Emissie

Uitstoot van stoffen in de omgevingslucht.

Geomorfologie

(Studie van de) reliëfsvormen

Geplande toestand

Toestand van het studiegebied tijdens en na de uitvoering van het project.

Grondwaterkwetsbaarheid

De grondwaterkwetsbaarheid van een gebied is een code die het risico op verontreiniging van het grondwater in de bovenste watervoerende laag aangeeft (bron: dov).

IFDM-model

Immissie Frequentie Distributie Model. Het IFDM-model wordt gebruikt om de impact
van een nieuwe bron, of van een voorgestelde sanering van een bestaande bron, op de
luchtkwaliteit in een gebied te evalueren.

Immissie

De wijziging van de aanwezigheid van verontreinigingsfactoren in atmosfeer, bodem of
water rond één of meer bronnen van verontreiniging ten gevolge van emissie uit deze
bron(nen).

Ingreep-effectenschema

Schema of netwerk dat de relatie tussen de ingrepen van een activiteit en de directe en
indirecte effecten in en tussen de disciplines weergeeft.

Integraal waterbeleid

Het beleid gericht op het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen, beheren en
herstellen van watersystemen met het oog op het bereiken van de randvoorwaarden die
nodig zijn voor het behoud van dit watersysteem als zodanig, en met het oog op het
multifunctionele gebruik, waarbij de behoeften van de huidige en komende generaties in
rekening wordt gebracht.

Kantoren

Kantoren worden gedefinieerd als gebouwen waar men in het algemeen bureauwerkzaamheden verricht.

KLE

Kleine Landschapselementen

Leisure of vrijetijdsbesteding

Ontspanningsfaciliteiten met een bovenlokale invloedssfeer.

MB

Ministerieel besluit.
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M.E.P.

Mechanical Electrical Plumbing

m.e.r.

Milieueffectrapportage (het proces): de procedure die al dan niet leidt tot het opstellen
en goedkeuren van een milieueffectrapport over een voorgenomen actie en in voorkomend geval tot het gebruik ervan als hulpmiddel bij de besluitvorming omtrent deze
actie (bron: mer-decreet van 18/12/2002).

MER-deskundige

Natuurlijke of rechtspersonen door de Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu als
deskundige voor het opstellen van een milieu-effectrapport in een of meerdere
disciplines 'mens', 'fauna en flora', 'bodem', 'water', 'lucht', 'licht, warmte en straling',
'geluid en trillingen', 'klimaat' en 'monumenten en landschappen en materiële goederen
in het algemeen'.

m-mv

Meter onder het maaiveld.

Mobiliteitsstudie

Mobiliteitsstudie zoals omschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli
2009.

NOx

Stikstofoxiden.

Netto handelsoppervlakte

Netto handelsoppervlakte zoals gedefinieerd in artikel 2, §1,3° van de wet van 13
augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen.

OV

Openbaar vervoer

Ontwikkelingsscenario

Beschrijft de evolutie van het studiegebied in de toekomst, rekening houdend met de
autonome evolutie van het gebied en met de evolutie onder invloed van plannen en
beleidsopties.

pae/u

PersonenAutoEquivalenten per uur = eenheid voor verkeersintensiteiten waarbij PW +
2,5 x VW = aantal PAE/u, met PW = aantal personenwagens per uur en VW = aantal
vrachtwagens per uur.

Plan of programma

Een document waarin beleidsvoornemens, beleidsontwikkelingen of grootschalige
overheids-, particuliere of gemengde activiteiten worden aangekondigd en dat wordt
opgemaakt en vastgesteld, gewijzigd of herzien op initiatief of onder toezicht van het
Vlaamse Gewest, de provincies, de intercommunales en/of de gemeenten, en/of van de
federale overheid of waarvoor medefinanciering voorzien is door de Europese
Gemeenschap of door het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap in het kader van
de internationale samenwerking, voor zover het voorgenomen plan of programma
aanzienlijke milieu- of veiligheidseffecten kan hebben op het grondgebied van het
Vlaamse Gewest.

Plan-MER

Milieueffectrapport over een plan of programma: een openbaar document waarin, van
een voorgenomen plan of programma en van de redelijkerwijze in beschouwing te
nemen alternatieven, de te verwachten gevolgen voor mens en milieu in hun onderlinge
samenhang op een systematische en wetenschappelijk verantwoorde wijze worden
geanalyseerd en geëvalueerd, en aangegeven wordt op welke wijze de aanzienlijke
milieueffecten vermeden, beperkt, verholpen of gecompenseerd kunnen worden (bron:
mer-decreet van 18/12/2002).

PM2,5

Uiterst fijn stof met aerodynamische diameter van minder dan 2,5 µm.

PM10

Fijn stof met aerodynamische diameter van minder dan 10 µm.

Project

Een voorgenomen vergunningsplichtige activiteit of een vergunningsplichtige activiteit
die moet worden hervergund bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de lopende
vergunning; of een voorgenomen activiteit met negatieve gevolgen voor het milieu die
wordt meegefinancierd door het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap in het
kader van de internationale samenwerking.

Project-MER

Milieueffectrapport over een project: een openbaar document waarin, van een voorgenomen project en van de redelijkerwijze in beschouwing te nemen alternatieven, de te
verwachten gevolgen voor mens en milieu in hun onderlinge samenhang op een
systematische en wetenschappelijk verantwoorde wijze worden geanalyseerd en geëvalueerd, en aangegeven wordt op welke wijze de aanzienlijke milieueffecten vermeden,
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beperkt, verholpen of gecompenseerd kunnen worden (bron: mer-decreet van
18/12/2002).
Quartair

Jongste geologische periode, van ca. 2 miljoen jaar geleden tot heden

Referentiesituatie

De toestand van het studiegebied, waarnaar gerefereerd wordt in functie van de effectvoorspelling, omvattende: de huidige, gewijzigde en de wenselijke situatie.

Relict

Een relict is een overblijfsel uit vroegere tijd dat nog getuigt van de toestand die
toenmaals was. Met betrekking tot landschappen kunnen relicten zeer divers in aard zijn
en getuigen in vele gevallen van een wordingsgeschiedenis. In wezen zijn dit punt-, lijnen vlakvormige relicten.

Remediërende maatregel

Maatregelen die voorgesteld worden om nadelige milieueffecten van het project te
vermijden, te beperken en zoveel mogelijk te verhelpen.

Rooien

Het verwijderen van bomen en houtachtige gewassen met inbegrip van hun wortelstelsel.

RSV

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

RUP

Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

Sondering

Een sondering is een proef waarbij een reeks sondeerbuizen, onderaan voorzien van een
sondeerpunt, langzaam en gelijkmatig in de grond wordt gedrukt en waarbij met
bepaalde diepte- of tijdsintervallen, de conusweerstand, de plaatselijke wrijvingsweerstand en/of de totale indringingsweerstand worden gemeten. Met de elektrische
conus kan ook de waterspanning in de grond rond de conus worden vastgesteld. De
statische discontinue sondering wordt uitgevoerd met de mechanische conus (CPT-M) en
de statische continue sondering wordt uitgevoerd met de elektrische conus (CPT-E of
piëzoconus (CPT-U) (bron: dov).

START

Strategisch plan voor de ontwikkeling van de luchthaven van Zaventem en omgeving

Studiegebied

Het gebied dat bestudeerd wordt in functie van het vaststellen van de milieu-effecten en
afhankelijk is van de invloedssfeer van de milieu-effecten.

TAW

Tweede Algemene Waterpassing (referentieniveau voor de hoogtebepaling).

VRI

VerkeersRegelInstallatie = lichtengeregeld kruispunt.

Watertoets

Met de “watertoets” gaat de overheid na of een ingreep schade kan veroorzaken aan het
watersysteem. Het watersysteem is het geheel van alle oppervlaktewater (gaande van
water dat een helling afstroomt tot de rivieren), het grondwater en de natuur die daarbij
hoort.
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Elementen voor het uitvoeren van de Watertoets
Voor de invulling van de watertoets wordt verwezen naar de beschrijving van de verschillende
deeleffecten onder de disciplines ‘Bodem en grondwater’, ‘Oppervlaktewater’ en ‘Fauna en flora’.
Deze worden in dit samenvattend hoofdstuk nog eens opgesomd in overeenstemming met de
beoordelingsschema’s van het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels
voor de toepassing van de watertoets (20 juli 2006).
Project behelst het verkavelen van een stuk grond, het oprichten van een constructie, al dan niet
gedeeltelijk of volledig ondergronds, of het aanleggen van een verharding
Gewijzigd overstromingsregime, gewijzigde afstromingshoeveelheid en gewijzigde infiltratie naar
het grondwater
Eén deelproject van het Masterplan is gelegen in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig
gebied: het woonproject in het binnengebied van de Viaductstraat. In het stadsontwerp is via
ontwerpend onderzoek aangetoond dat het haalbaar is dat de bergingscapaciteit van het gebied
intact blijft of zelfs nog verhoogd kan worden (b.v. door de aanleg van het vijver)..
Zoals beschreven is onder “oppervlaktewater” moet voor alle nieuwe bebouwing (woningen,
kantoren, kleinhandel, publieke functies,…) en private en openbare verharding voldaan worden
aan de normen inzake infiltratie en buffering van het Hemelwaterbesluit. Indien hieraan voldaan
wordt, zijn er geen significante effecten te verwachten op de afstromingshoeveelheid en infiltratie
naar het grondwater.
Gewijzigd grondwaterstromingspatroon
In behaalde deelprojecten worden ondergrondse constructies voorzien (onderste bouwla(a)g(en)
parkeergebouw, kelders en parkeergarages onder woon- en kantoorgebouwen). Aangezien het
aantal ondergrondse bouwlagen normaliter beperkt zal zijn, en de grondwatertafel in het grootste
deel van het plangebied vrij diep ligt (behalve in de beekvalleien, waar niet gebouwd zal worden),
zullen er normaliter geen significante effecten op het grondwaterstromingspatroon zijn.
Project behelst de opslag van, het storten van bodemvreemd materiaal of de wijziging van
vegetatie
Opslag en storten van bodemvreemd materiaal
Of er grond van elders zal aangevoerd worden, is in dit planstadium nog niet gekend. Er dient
maximaal gestreefd worden naar lokaal hergebruik (binnen hetzelfde deelgebied, het plangebied
als geheel of minstens binnen het KSG Tienen) van uitgegraven gronden. Indien met voldoende
zorg wordt gewerkt en de VLAREBO- en VLAREMA-wetgeving m.b.t. grondverzet en (bouw)afval
strikt wordt opgevolgd, dan wordt er geen significant effect verwacht.
Wijziging van vegetatie
Meerdere deelprojecten van het Masterplan zullen gepaard gaan met het verwijderen van vegetatie: het parkeergebouw en de woonprojecten in de Tramstraat en de Viaductstraat. Een
belangrijk deel van deze vegetatie wordt op de Biologische Waarderingskaart als (zeer) waardevol
aangeduid. Bij de inrichting van de woonprojecten moet getracht worden om de bestaande
waardevolle vegetatie in de mate van het mogelijke te behouden. Con-form het Bosdecreet moet
de oppervlakte gerooid bos fysiek of financieel gecompenseerd worden. Het deel van het
“spoorpark” op de plaats van de huidige grote pendelparking komt hiervoor in aanmerking, evenals
de nog niet beboste delen van de bufferzones rond bedrijventerrein Grijpen-veld.
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Project behelst een reliëfwijziging
In bepaalde deelprojecten worden relatief kleinschalige reliëfwijzigingen voorzien, o.a. aan achteruitgang van de nieuwe voetgangerstunnel van het station (uitgraving), t.h.v. de nieuwbouw naast
het postgebouw, in de spoorberm langs de Tramstraat,… Beperkte nivelleringen op perceelsniveau
i.f.v. gebouwen of infrastructuren zijn uiteraard ook mogelijk.
Project behelst het aanleggen van een buffer- of infiltratievoorziening voor de opvang van
oppervlakte- of hemelwater
De concrete dimensionering en positionering van buffer- of infiltratievoorzieningen is nog niet aan
de orde op het niveau van het Masterplan en PRUP voor de stationsomgeving. De uitwerking
hiervan zal gebeuren op projectniveau, bij de concrete invulling en inrichting van de deelgebieden.
Hierbij zal moeten voldaan worden aan de normen van het Hemelwaterbesluit. Voor het woonproject in het overstromingsgevoelig binnengebied van de Viaductstraat is i.k.v. het Masterplan
ontwerpend onderzoek verricht, waarin o.a. een centrale vijver annex infiltratie- en bufferbekken
voorzien wordt.
Project behelst een lozing op het rioleringsstelsel, het oppervlaktewater of het grondwater
Lozing van bemalingswater op oppervlaktewater
Of in één of meerdere deelgebieden bemaling zal plaatsvinden, hangt (vnl.) af van de diepte van
eventuele uitgravingen t.b.v. ondergrondse verdiepingen. Hierop is in dit stadium nog geen zicht,
maar op basis van het referentieontwerp kan vermoed worden dat diepe uitgravingen zelden zullen voorkomen. Eventueel bemalingswater zal normaliter geloosd worden op de riolering.
Lozing van sanitair afvalwater op riolering
Vanuit de nieuwe woningen, kantoren en handelszaken zal bijkomende lozing van sanitair afvalwater plaatsvinden. De omvang hiervan kan geschat worden op 600 à 700 inwonerequivalenten
(IE). Dit afvalwater zal afgevoerd worden naar de RWZI van Tienen, die een verwerkingscapaciteit
heeft van 26.100 IE. Mits de afvoer gebeurt via een volledig gescheiden rioleringsstelsel – hetgeen
voorzien wordt – en mits alle wettelijke bepalingen ter zake worden nageleefd, kan deze vuilvracht
67
vanuit waterzuiveringstechnisch standpunt op de RWZI Tienen verwerkt worden . In de omgeving
van het plangebied bevindt zich een Aquafin-collector (Mulkstraat - 96.248) en zijn een aantal
rioleringsprojecten gepland door Aquafin (Viaductstraat – afkoppeling oude Mene GIP B210118). Er
worden door Aquafin een aantal randvoorwaarden gesteld aan bepaalde planonderdelen. De
verharde oppervlakte van de parking aan de Tramstraat van NMBS dient gebufferd te worden ter
hoogte van de Viaductstraat, waar dan ook de bestaande leiding met diameter 300 mm zou
vervangen worden om het probleem van wateroverlast in een aantal kelders stroomopwaarts op te
lossen. Bij de nieuwe woonuitbreidingsplannen in de Tramstraat en de Viaductstraat dient het
RWA-stelsel alsook de voorziene buffering herbekeken te worden. Mits deze bepalingen worden
nageleefd kan gesteld worden dat er geen problemen te verwachten zijn in de stroomafwaartse
68
collectoren .
Project behelst een grondwaterwinning
Er wordt geen bijkomende grondwaterwinning voorzien in het kader van het Masterplan.
Project behelst een wijziging van de bedding en de structuurkwaliteit van de waterloop
Twee deelprojecten van het Masterplan voorzien een relevante ingreep in de bedding en structuurkwaliteit van een waterloop. De loop van de Mene doorheen het bedrijventerrein Grijpenveld
67

Bron: e-mail van dhr. F. Diels, Aquafin op 7/11/2011

68

Bron; advies Aquafin naar aanleiding van inspraak kennisgeving
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zal terug een meer natuurlijk verloop met natuurlijke oevers krijgen. Bij de inrichting van het
binnengebied van de Viaductstraat zal de loop van de Oude Mene verlegd worden, waarbij eveneens gestreefd wordt naar een meer natuurlijke loop en oevers, en de beekvallei een waterbergende functie krijgt (cfr. overstromingsgevoeligheid van het gebied). Zowel bij de Mene als de
Oude Mene zal het plan dus gunstige effecten hebben op de (momenteel zwakke) structuurkwaliteit.
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